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 "البرنامج"قیاس درجة توجه المضمون السیاسي لبرنامج باسم یوسف الساخر  إلىهدفت الدراسة 

  .2013تشرین األول  25إلى  2012تشرین الثاني  23ترة ما بین في الف

ما درجة توجه المضمون السیاسي لبرنامج باسم  :وتتمثل مشكلة الدراسة بالتساؤل الرئیسي التالي

  ؟ 2013 األولتشرین  25 إلى 2012تشرین الثاني  23ترة ما بین في الف" البرنامج"یوسف الساخر 

ألغراض  متهءلمال“ Descriptive analysis”وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحلیلي 

الدراسة، واتبعت أسلوب تحلیل المضمون كونه تقنیة تستخدم في الدراسات اإلعالمیة تهدف إلى تحویل 

حلقة من ) 15(وتناولت الدراسة  .اإلعالمیة أو غیرها إلى وحدات منطقیة قابلة للقیاس المادة األدبیة أو

 25إلى  2012تشرین الثاني  23من  الفترة لباسم یوسف الذي عرض في" البرنامج"حلقات برنامج 

  .CBC قناةعلى  2013 األولتشرین 

  :إلىوقد توصلت الدراسة 

  0.05(عند مستوى  إحصائیابینت الدراسة وجود عالقة دالة≤α ( بین المواضیع التي

في تناول المواضیع وبین درجة  بطریقة االستعراض أوبطریقة جدیة  باسم یوسف تناولها

   .تأیده لها



 ل 

  
  تكرارا خالل البرنامج بنسبة  أكثرأشارت الدراسة أن المواضیع التي یؤیدها باسم یوسف

، أما %)44.1(لبرنامج بنسبة ا آخر، فیما كانت المواضیع التي یعارضها في %)42.3(

  .%)37.6(نسبة خالل البرنامج  أعلىالمواضیع التي یكون فیها محاید فكانت 

  كبر الوثائق أوبشكل ا أن المواضیع التي یؤیدها باسم یوسف یستخدم فیهبوبینت الدراسة

على التوالي، فیما كانت المواضیع التي یعارضها %) 36.4، %49.1(والفیدیو بنسبة 

 كاي، وتثبت نتائج اختبار مربع %)50.8(بنسبة  أساسيم فیها الفیدیو بشكل یستخد

المعینات في مواضیع  استخدامبین ) α≥0.05(عند مستوى  إحصائیاوجود عالقة دالة 

  .البرنامج وموقف باسم یوسف منها

  وتوصي الدراسة بما یلي

 اهتمام الجامعات والمؤسسات اإلعالمیة بتدریب وتأهیل الباحثین  ةالضروري زیاد من

  .بأسلوب علمي منهجيالهزلیة الساخرة على القیام بتحلیل مضمون المواد اإلعالمیة 

  لإلعالم الساخر أهمیة في المعالجات اإلعالمیة للمواضیع والقضایا السیاسة لذا فمن

خصصة في هذا النوع من اإلعالم لما له األهمیة بمكان إجراء دراسات وأبحاث علمیة مت

 .من أثر على المتلقین

 المنهج الوصفي ، لبرنامج باسم یوسف الساخر السیاسي المضمون :الكلمات المفتاحیة

  .التحلیلي
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Abstract 

The study aims to measure the degree of orientation of the political content of Bassem 

Yousif in his satirical program  (Al - Barnamaj) during the period from November 23 2012 to 

October 25. 

The study's problem is represented through the following main question: The degree 

of political content orientation of the ironic Basem’s T.V show entitled "ALBARNAMAJ" 

during period from November 23, 2012 to 25 October 2013 

The Researcher has used the "Descriptive analysis approach " for its suitability for the 

purposes of the study and she followed the content analysis approach as a technique being 

used in media studies aimed at converting literary , media  or other articles to a measurable 

logical units. The study sample is composed from (15) episodes of " ALBARNAMAJ " show 

which was presented during the period from November 23, 2012 to the October 25, 2013 on 

CBC channel. 

The study finds the following: 

 The study found a statistical significant relationship at (0.05≥α) among the issues 

addressed by Basem Youssef in a serious manner or in a review manner of dealing with 

the issues and the degree of his support to these issues. 

 The study indicated that the issues supported by Bassem Youssef are more frequent 

during the show with rate of (42.3%), while issues he is opposed to at the end of the 

show are (44.1%). The issues when he is neutral during the program got the highest rate 

(37.6%) and Kai-square test results prove that there is a statistical significant 



 ن 

  
relationship at (0.05≥α) between the position of the topic in the show and the support of 

Basem Youssef to it. 

 The study shows that Bassem Youssef used more documents and video in presenting 

issues supported by him with a rate of (49.1%, 36.4%) in a row while he used videos in 

presenting the issues he is opposite to with a rate of (50.8%) . Kai-square test results 

prove that there is a statistical significant relationship at the level of (0.05≥α) between 

the use of assistive elements in the show issues and the support of Basem Yousef to 

these issues. 

The study recommends the following: 

 It is necessary to increase the universities and media organizations interests in training 

and rehabilitation researchers to analyse the content of the ironic media materials in a 

systematic scientific manner. 

 Ironic media has a great importance in media treatment for topics and political issues, 

so it is significant to conduct studies and scientific researches specialized in this type of 

media because of its impact on the audience. 

 Keyword: The Degree of Orientation Of The Political Content of Bassem Yousif, 

Descriptive analysis 
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  الفصل األول

  خلفیة الدراسة وأهمیتها

  :مقدمة

القلیلة المحصورة بین شهدت مصر العدید من األوضاع السیاسیة المتغیرة في السنوات 

، حیث شهدت الساحة المصریة في )سنة كتابة هذا البحث( 2015إلى العام الحالي  2011العام 

م ظهور مجموعة من الحركات الشعبیة ذات الطابع االجتماعي 2011العام  لالفترة ما قب

والسیاسي والتي قامت بدعوة الشعب المصري إلى االحتجاج ضد الحكومة بسبب انتشار الفساد 

ثار  2011كانون الثاني  25ة، وفي یوم سیاسیالحكومي وسوء األوضاع المعیشیة واالجتماعیة وال

الشعب المصري ضد حكم الرئیس األسبق حسني مبارك، ولم تتراجع الثورة عن أهدافها إلى أن 

  .2011شباط  11یس عن الحكم في یوم تنحى الرئ

تولى بعد ذلك المجلس األعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البالد إلى أن تم إجراء 

حزیران  30اسة الجمهوریة في منصب رئ 1د تولى بموجبه الرئیس محمد مرسيانتخاب رئیس جدی

، وبحسب ما ورد في األخبار على لسان الصحفیین واإلعالمیین والمحللین والسیاسیین فإن 2012

شریحة واسعة من  الشعب المصري قد شعرت بخیبة أمل في األشهر األولى من حكمه التي 

والتالعب بالدستور الجدید، وتبني األفكار الرجعیة والطائفیة امتازت بهیمنة الحزب الواحد، 

دیدة وضعف قرارات األمن القومي واستمرار تدني المستوى المعیشي، مما أدى إلى ثورة شعبیة ج

                                                
كانون الثاني ویعتبر أول رئیس  25بعد ثورة ، الرئیس الخامس لجمهوریة مصر العربیة واألول )1951اب  8(محمد مرسي عیسى العیاط وشهرته محمد مرسي اسمه   1

 30وتولى منصب رئیس الجمهوریة رسمیا في  ،من أصوات الناخبین المشاركین%  51.73بنسبة  2012حزیران  24تم إعالن فوزه في حیث  ،مدني منتخب للبالد

  ).http://www.cnbcarabia.com.(م 2013 حزیران 30د مظاهرات والذي جاء بع  في مصر م2013تم عزله في  وقد ،بعد أداء الیمین الجمهوري 2012حزیران 
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حیث قررت القوات المسلحة  2013تموز  3واستمرت لغایة یوم  2013حزیران  30بدأت في یوم 

  .مت بعزل الرئیس محمد مرسي عن الحكمالوقوف مع إرادة الشعب المصري وقا

وبما أن دور وسائل اإلعالم واالتصال قد تعاظم إلى درجة یصعب فیها الفصل بین 

اإلعالم وبین البنى االجتماعیة والثقافیة واالقتصادیة والسیاسیة، ولكننا نرى أن تأثیر دور اإلعالم 

میة من غیرها نظرًا ألسباب متعددة واالتصال على البنیة السیاسیة كان أكثر وضوحًا وأكثر أه

، بل هو في الحقیقة  أهمها أن العمل السیاسي قائم على التواصل المجتمعي بمفهومه الواسع أوًال

فه بعض علماء السیاسة، ومن ثم ألن العمل السیاسي یتوجه إلى " عملیات اتصال" مثلما عرّ

وضاع السیاسیة المتغیرة إلى ظهور جمهور المتلقین على اختالف فئاتهم، ولهذا فقد أدت هذه األ

وتفاعل نشاطات واسعة ومتحركة في كل المجاالت االجتماعیة والفنیة واألدبیة، وقد ظهرت هذه 

  .النشاطات بشكل واضح في الساحة اإلعالمیة المصریة

إن بناء أي دولة، اقتصادیًا واجتماعیًا وسیاسیًا یتطلب االستعانة بشتى وسائل ووسائط 

سواء كان ذلك عن طریق تبلیغ اإلعالم من شخص إلى شخص، أو عن طریق تبادل اإلعالم، 

اإلعالم بین جماعات منظمة، أو عن طریق اإلعالم الجماهیري المتمثل في الصحافة 

كما هو الحال في  –وفي هذا الشأن . والمطبوعات واإلذاعة والتلیفزیون والسینما، والفنون األخرى

فإن تحقیق األمل الكبیر المعقود على اإلعالم إنما یتوقف على قوة عزیمة  –كل الشؤون األخرى 

الناس وأمانتهم ونزاهتهم، وهذه كلها أمور ال تتحقق إال عن طریق اإلعالم ذاته، ولیس في هذا 

كان یرى إن التصرف بطریقة ودیة أمر " أرسطو"األمر ثمة جدید إذا قلنا إن الفیلسوف الیوناني 

االتصال الجید بین الناس، كما كان یرى إن الناس ال یستطیعون أن یتعایشوا ضروري لتحقیق 

معًا إال إذا احترم كل منهم مصالح اآلخر، ومن هذا المنطلق ظهرت في مصر العدید من البرامج 
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اإلعالمیة السیاسیة التلفزیونیة في تلك الفترة، وكان منها تلك البرامج التي ناصرت الثورة األولى 

السابق محمد  سبرنامج مؤید وآخر معارض للرئی نیس األسبق حسني مبارك، ومنها مابیضد الرئ

مرسي خالل فترة حكمه، ونخص بالذكر بعض تلك البرامج التلفزیونیة التي ذاع صیتها في 

  :السنوات المذكورة أعاله ومنها مثال

  تقدیم یوسف الحسیني على قناة " السادة المحترمون"برنامجONTV. 

 أدیب على قناة أوربت وعمر تقدیم " القاهرة الیوم" برنامج . 

  أحمد موسى على قناة التحریرتقدیم " الشعب یرید"برنامج . 

  قناة لمیس الحدیدي على تقدیم " هنا العاصمة"برنامجCBC. 

  كانون الثاني 25خمیس على قناة تقدیم " الشارع السیاسي"برنامج . 

  باسم یوسف على القنوات  تقدیم" البرنامج"برنامجOTV ،CBC ،MBC. 

برنامج لیكون موضوع دراستها الحالیة وهو  المهمة وقد خصت الباحثة أحد هذه البرامج

، وذلك لكون البرنامج ظاهرة إعالمیة جدیدة باسم یوسف الذي یقدمه اإلعالمي المصري" البرنامج"

في الوطن العربي، فقد كان أول برنامج سیاسي هزلي ساخر في مصر، وكان له ذلك الصدى 

المؤثر بین الناس، واالهتمام الواضح في األوساط اإلعالمیة والسیاسیة محلیا وعربیا وعالمیا، 

بار السیاسیة األسبوعیة وعرضها وللبرنامج فكر سیاسي واضح وثابت، یقوم على جمع األخ

ألول  برنامجال باسم یوسف في تقدیماإلعالمي بدأ بطریقة نقدیة هزلیة ساخرة في حلقة واحدة، لقد 

، وفي 2012في تشرین الثاني  CBCقناة  إلىانتقل ، ثم 2011ب آ في 2ONTVعلى قناة  مرة

األخیرة، وكانت هذه الحلقة هي  موسمه الثالث تم عرض الحلقة األولى فقط على شاشة نفس القناة

                                                
تشرین األول  6 في سات النایل على الفضائي البث بدأت عمار، بن طارق التونسي االعمال رجل یملكها. خاصة إخباریة مصریة فضائیة قناة ON TVفي  تي أون  2

 رجل قام م، وبعدها2012 األول كانون شهر مباشرة، وتم بیع القناة في أخبار نشرات ببث لها السماح یتم خاصة مصریة فضائیة أول هي تى في أون وتعد م،2008

 في یتدخل لن القناة مالك ان شفیق ألبرت القناة مدیر وقال عمار، بن طارق التونسي االعمال رجل إلى القناة ببیع أوراسكوم مجموعة یملك الذي ساویرس نجیب االعمال

  .(ontveg.com)اإلداریة  الشؤون أي من
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 السبب في خالف كبیر بین القناة ومقدم البرنامج باسم یوسف، وانتهى الخالف بانتقال البرنامج

  .2014شباط  ذلك في شهر وكان MBC أخرى وهي قناة إلى قناة

وضعت الدراسة لنفسها منهجًا مدروسًا وواضحًا، وقد یبدو في بدایته وكأنه بحٌث وصفي 

وفًا سیاسیة معینة، ولكنه في الحقیقة یرسم المسار والمدخل العلمي السلیم لغرض إعداد یصف ظر 

. بحث تحلیلي لظاهرة إعالمیة متمیزة نشأت في ظروف خاصة مرت بها جمهوریة مصر العربیة

في " مصر"قامت الدراسة ضمن فصولها بوصف تلك المتغیرات والتطورات السیاسیة التي عاشتها 

  .ثة األولى من العقد الثاني للقرن الواحد والعشرینالسنوات الثال

 التلفزیوني برنامجفي الالسیاسي وقد ركزت الباحثة في هذه الدراسة على تحلیل المضمون 

، كنموذج للبرامج التي تعالج المواضیع السیاسیة بشكل ساخر، حیث قامت الباحثة "البرنامج"

الزمنیة التي حددتها الدراسة لغرض التوصل إلى معرفة بدراسة المضامین السیاسیة للبرنامج للفترة 

وتحدید نوع المواضیع السیاسیة التي ركز البرنامج علیها، ثم تصنیف هذه المضامین وجدولتها 

وفقًا ألهمیتها والنسبة الزمنیة التي أخذتها من وقت البرنامج ومعاییر مهنیة إعالمیة أخرى، وتم 

 .إحصائیة تحلیلیة، وتم االستنتاجات والتوصیات طبقًا لهاعرض نتائج التحلیل بشكل بیانات 
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  :مشكلة الدراسة وأسئلتها

تاریخ الحضارات اإلنسانیة أن هناك عالقة قویة بین حریة اإلعالم وحریة في لقد ثبت 

المجتمع، وأن الدیمقراطیة ترتبط ارتباطًا كبیرًا بالمجتمع الدیمقراطي الذي یحكم نفسه بنفسه، فكلما 

اتسعت الحریة اتسعت الدیمقراطیة والعكس صحیح، وكلما زاد المجتمع انفتاحًا وتعددیة كلما زادت 

أهمیة اإلعالم المهني الحر والشك أن الدیمقراطیة قطعت شوطًا بطیئًا في وطننا العربي لممارسة 

بیئة نظیفة  الحق في الوجود لیكون لكل فرد نطاقًا من الحریة یتنفس به، وألن المجتمع بحاجة إلى

یتوفر فیها الماء والضوء والهواء فهو لیس دائمًا بحالة جیدة، فكما أنه یتماسك ویتقدم فهو أیضًا 

یتفكك ویتدهور والفرد الحر الواعي والمثقف هو الذي یستطیع أن یكشف قوانین الخلل والفساد في 

  .مجتمعه بهدف خدمة الصالح العام ولیس بهدف اإلساءة الشخصیة لألفراد

وبعدها فقد  2011ینایر  25مصر من تطورات سیاسیة قبل ثورة شهدته ضوء ما في و 

ظهرت العدید من البرامج السیاسیة الساخرة والتي تحاول معالجة وتحلیل القضایا السیاسیة 

واالجتماعیة بأسلوب ساخر، ویكون المضمون السیاسي لهذه البرامج مختلف عن البرامج األخرى، 

تتمثل مشكلة الدراسة من هنا مج السیاسیة تلعب دورًا مهمًا في تشكیل الرأي العام، و إذ أن هذه البرا

إذ أنها تحاول أن تبین إذا ما كان لهذه البرامج السیاسیة الساخرة دور رئیسي في تغییر الواقع 

الموجود أم هي مجرد فقاعه أو ظاهره وجدت في زمن معین و سوف تختفي ،لذلك أخذت هذه 

د البرامج التلفزیونیة السیاسیة الساخرة التي أثارت جدال حول طبیعة و أهداف هذه الدراسة اح

و تقیس درجه توجه المضمون السیاسي لهذا  "البرنامج"برنامج البرامج كعینه للدراسة و هو 

ما درجة توجه المضمون  :تهدف هذه الدراسة إلى اإلجابة عن التساؤل الرئیسي التاليو ، البرنامج
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إلى  2012تشرین الثاني  23ترة ما بین في الف "البرنامج"لبرنامج باسم یوسف الساخر السیاسي 

  ؟ 2013تشرین األول  25

  :وأیضا تهدف إلى اإلجابة عن األسئلة الفرعیة التالیة المنبثقة عن السؤال الرئیسي 

وقف باسم وم" البرنامج"ما العالقة بین مواضیع الحلقات التي یقدمها برنامج  :السؤال األول 

  یوسف من المواضیع؟

ما العالقة بین طریقة تناول مواضیع الحلقات وموقف باسم یوسف من هذه  :السؤال الثاني

  المواضیع  ؟

  الموضوع في البرنامج وموقف باسم یوسف منها؟ ما العالقة بین ترتیب :السؤال الثالث

في مواضیع  )صوره،فیدیو،وثائق ،منشورات( العالقة بین استخدام المعینات :ال الرابعؤ الس

  البرنامج وموقف باسم یوسف من هذه المواضیع؟

التي أخذها باسم یوسف في الحدیث عن موضوع ما العالقة بین الفترة الزمنیة : السؤال الخامس

  معین و موقفه من هذا الموضوع ؟

  :أهداف الدراسة

  :تهدف الدراسة إلى

 ترة ما في الف "البرنامج"اسي لبرنامج باسم یوسف الساخر قیاس درجة توجه المضمون السی

  . 2013تشرین األول  25إلى  2012تشرین الثاني  23بین 

  وموقف باسم یوسف " البرنامج"توضیح العالقة بین مواضیع الحلقات التي یقدمها برنامج

  لهذه المواضیع؟
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  باسم یوسف لهذه قیاس درجة العالقة بین طریقة تناول مواضیع الحلقات وموقف

  .المواضیع

 قیاس درجة العالقة بین مكان الموضوع في البرنامج وموقف باسم یوسف للموضوع.  

  قیاس درجة العالقة بین استخدام المعینات في مواضیع البرنامج وموقف باسم یوسف لهذه

  .المواضیع

  لهذا قیاس درجة العالقة بین الفترة الزمنیة للتطرق للموضوع وموقف باسم یوسف

  .الموضوع

  :أهمیة الدراسة

تطمح الباحثة في أن تكون هذه الدراسة إضافة علمیه تضاف إلى بقیه الدراسات و 

البحوث التي تحاول أن تحلل البرامج السیاسیة الساخرة بأسلوب علمي و منهجي، في ضوء ندره 

أحد ناول و تعرض الدراسات العربیة في هذا المجال، و من هنا تنبع أهمیه هذه الدراسة فهي تت

المواضیع  المتعلقة باإلعالم السیاسي الساخر من خالل استخدام أسلوب تحلیل المضمون لبرنامج 

وهو برنامج سیاسي حظي بإقبال جماهیري كبیر بأسلوب عرض باسم یوسف لهذا " البرنامج"

رحلة مهمة مالبرنامج وتغطیه كثیر من المواضیع والقضایا التي تمس حیاة المواطن المصري في 

هذا التغییر من  وما رافق، 2011من المراحل السیاسیة التي تمر فیها مصر بعد التغییر السیاسي 

شعبیة باختالف توجهاتها ومطالبها وطموحاتها، والتي تم التعبیر عنها  وحركات إرهاصات

ال التعبیر حد أشكأالذي نقوم بدراسته وتحلیل مضمونه " البرنامج"بمختلف األشكال، وكان برنامج 

   .عن المطالب والتوجهات السیاسیة الجدیدة في مصر
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  :مصطلحات الدراسة وتعریفاتها اإلجرائیة

 االتصال الجماهیري: 

هو عملیة االتصال التي تتم عن طریق وسائل اإلعالم الجماهیریة، ویتمیز هذا االتصال 

بقدرته على إیصال الرسائل إلى جمهور هائل متباین االتجاهات والمستویات ینشر على 

رقعة جغرافیة مترامیة، وتصل الرسالة إلى أفراد غیر معروفین للقائم باالتصال بشكل فوري 

لق رأي عام وعلى تنمیة اتجاهات وأنماط من السلوك غیر موجودة ولحظي، مع مقدرة خ

  ).2011:293اآللوسي، ( أصًال 

 الجمهور : 

هو ذلك المتلقي أو المتفاعل مع رسالة إعالمیة مكتوبة أو مسموعة أو مرئیة أو الكترونیة 

هم تحتوي على أهداف سیاسیة أو اقتصادیة أو أیدیولوجیة، وینقسم الجمهور لستة أنواع و 

الجمهور العام والجمهور الخاص، والجمهور المفترض والجمهور الفعلي والجمهور المتعرض 

  ).54: 2011الحكیك، (والجمهور الفعال 

 السیاسة: 

تعددت المدلوالت التعریفیة لمفهوم السیاسة فبعضهم یراها اإلدارة والنظم السیاسیة والعالقات  

: سیاسة في معناها اللغوي وفي اللغة اإلغریقیة مثالً فال. الدولیة والسلطة السیاسیة والمواطنة

البلدة أو المدینة أو : حیث تعني األولى Politeiaوبولیتا  Polisیرجع إلى المفردات بولیس 

فتعني شرف أو حق اإلسهام في : التجمع السكاني، أما الثانیة –المقاطعة أو الحاضرة 

بالتحدید في قاموس المنجد في اللغة وترد كلمة سیاسة في لغة العرب و . شؤون الدولة

أي قام علیها ) ساس الدواب(فعندما نقول ) ساس(بأن كلمة سیاسة مشتقة من : واإلعالم
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دبرهم وتولى أمرهم، وساس األمر أي قام به أو علیه واستصالح : وراضها وساس القوم

دارة أعمال وهي فن الحكم و . الخلق بإرشادهم إلى الطریق المنّجي في العاجل أو اآلجل إ

  ).292: 2004حجاب، (الداخلیة والخارجیة  الدولة

 المضمون السیاسي:  

ویعني األبعاد السیاسیة التي یحاول الخطاب السیاسي أو اإلعالمي طرحها إما بأسلوب  

مباشر أو غیر مباشر من خالل وسائل اإلعالم المرئي والمسموع والمقروء بما یؤثر على 

الدراسة تعرفه الباحثة بأنه طبیعة عرض باسم یوسف للقضایا ولمقتضیات هذه   ،المتلقي

  .تقدیمال ه فيوأسلوب ةالسیاسی

 درجة توجه: 

وتعني في هذه الدراسة مستوى التدخل الشخصي لباسم یوسف في عرض المواضیع  

والمحتوى السیاسي وتوجیه الموضوع بما یغطي أو بما یتواءم مع آراءه ومواقفه من القضایا 

  .المطروحة في الساحة المصریةالسیاسیة 

 اإلعالم السیاسي: 

هو ذلك الجزء من النشاط االتصالي الذي تقوم به الهیئات المتخصصة في بث المعلومات  

واألفكار والمواقف عن الشؤون الحكومیة، فهو فرع من فروع علم السیاسة فهو تلك الجهود 

لدولة في نفوس الشعب، وبعد الواعیة لنشر أفكار ومعتقدات من أجل ترسیخ وجهة نظر ا

ذلك فهو أحد الوسائل لتوطید الحكم، وفي حالة توجیه هذه الجهود اإلعالمیة إلى الخارج، 

فتصبح دعایة سیاسیة من الدولة لخلق الصورة الذهنیة اإلیجابیة لدى العالم الخارجي عن 

نجازات هذه الدولة تقدم  ، حاول بعض الباحثین أن یبرهن على )50- 49: 2004عبده، (وإ

كوظیفة ) العملیة اإلعالمیة(أنه یمكن فهم الحیاة السیاسیة وتفسیر ظواهرها من خالل 
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فاإلعالم السیاسي هو أحد وظائف النظام السیاسي . اتصالیة تمثل عصب الحیاة السیاسیة

جدیدة ومناسبة وهي تكون وسیاسته الخارجیة، والقرارات یجب أن تتخذ على أساس معلومات 

جدیدة تعبر عن الواقع الذي نزیده وتمدنا ) أداة إعالم(كذلك إذا حصلنا علیها بواسطة 

بالحقائق التي نحتاجها، دون تشویه أو تحریف، أي إذا ما استخدم الحكام قنوات اتصال 

الحقیقة،  جدیدة وفعالة تنقل إلیهم نبض الجماهیر وتطلعاتها وآراءها ومواقفها واتجاهاتها

وتنقل للمواطنین تعلیمات وأوامر الحكام بدقة، كانت عملیة التواصل بین الحكام والمحكوم 

ل من خاللها النظام السیاسي    ).70: 2011الهاشمي، (جیدة وتأصَّ

 البرنامج:  

أحد البرامج السیاسیة الساخر التي تعرض القضایا السیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة  

على آراء واتجاهات المتلقي المصري والعربي باتجاه القضایا  هبأسلوب ساخر لتأثیر 

 البرامج  وهو من أشهر ،ویعرض على قناة سي بي سي في الساحة المصریة المطروحة

  .عربيالعربیة الساخرة في الوطن ال

  :البرامج الساخرة

 أو تضخیماً  األشیاء بمقاییس التالعب تتطلب أنها إذ الصعبة الفنیة األسالیبتعتبر من 

 من جو في الالذع النقد تقدیم هي فنیه معیاریه ضمن یتم التالعب هذا تقزیمًا، أو تطویالً  تصغیراً 

 كاتب من ویتفاوت عصر، إلى عصر من یختلف السخریة أسلوب أّن  غیر. واإلمتاع الفكاهة

 )29: 2005الغرباوي، ( .وآخر
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  :حدود الدراسة

  :تحدد الدراسة الحالیة بما یلي

" البرنامج"على الموسم الثاني والثالث لعرض برنامج  ةتقتصر هذه الدارس :الحدود الزمنیة .1

إلى تشرین األول  2012من تشرین الثاني  والتي تتحدد بالفترة الزمنیة CBCمن محطة 

2013. 

إذ هي الفترة  CBCالذي عرض في المحطة المصریة " البرنامج"برنامج  :الحدود المكانیة .2

 .الزمنیة المعنیة في هذه الدراسة

المضمون السیاسي لبرنامج  تحلیل تقتصر هذه الدارسة على :الحدود التطبیقیة .3

 ".البرنامج"

  :محددات الدراسة

، وهذه "البرنامج"سیاسیة التي تناولها برنامج بما أن هذا البحث یتناول تحلیل المضامین ال

المضامین والمواضیع تخص المجتمع المصري وحاجاته ومتطلباته، فال یمكن تعمیم النتائج التي 

تتوصل لها الدراسة على نفس المجتمع ألسباب تتعلق بالفترة الزمنیة المبحوثة، والعینة الخاضعة 

  .وعلى عینة أخرى لظهرت نتائج مغایرةخر تحلیل، حیث لو طبق البحث في وقت آلل

 إن دراسة البرامج التلفزیونیة وتحلیل محتواها یتطلب دراسة على أكثر من مستوى ابتداًء 

من تحلیل المضمون الظاهر للمحتوى إلى تحلیل الخطاب على مستوى اللغة فضال عن التحلیل 

حثة بتحلیل المضمون على السمیولوجي، ولضیق الوقت المخصص لهذه الدراسة فقد اكتفت البا

  .أن تتناول المضامین األخرى في دراسة الحقة
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  الفصل الثاني

  اإلطار النظري والدراسات السابقة

  :النظریات اإلعالمیة: أوًال 

اعتمدت الدراسة ثالث نظریات إعالمیة یمكن توظیفها بما یساعد على تغطیة موضوع الدراسة 

  :وهي

   Teleological theoryالنظریة التلیولوجیة   .1

تقوم هذه النظریة بالحكم على العمل من الناحیة األخالقیة بالنظر إلى النتائج التي تنتج 

، Consequential theoryعنه، لذلك یطلق على هذه النظریة في بعض األحیان نظریة النتائج 

صالح ) (ال؟ هل نتیجة هذا العمل كانت طیبة أم(ومقیاس الحكم في هذه النظریة یقوم على 

  ): 67 :2012صالح (، ولكن هناك اتجاهان داخل هذه النظریة )68 :2012

الذي یركز على النتیجة األفضل لإلنسان الذي یتخذ  Egoismاتجاه األنانیة  :االتجاه األول

القرار، وما هو القرار األكثر تحقیقًا لمصلحته؟، وعند تحدید أخالقیة العمل یستخدم األنانیون 

أفضل میزة على المدى الطویل لقیاس مدى صحة العمل، فإذا كان العمل سینتج أفضل معدل 

بدیل آخر فهذا هو العمل الذي یجب القیام به  لمصلحة الفرد على المدى الطویل أكثر من أي

 .لكن هذا االتجاه ال یهتم بحل الصراعات بین المصالح األنانیة المختلفة لألفراد

ویهدف هذا االتجاه إلى البحث عن العمل  Utilitarianismهو نظریة الفائدة  :االتجاه الثاني

هو أهم فالسفة ) 1833 - 1747(م األفضل ألكبر عدد ممكن من المهتمین، ویعتبر جیرمي بنتا
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هذا االتجاه وهو یصف هذا االتجاه بأنه فلسفة تهدف إلى تحقیق أكبر قدر ممكن من المساعدة 

ویصور بنتام الجنس  greatest happiness for the greatest numberألكبر عدد ممكن من البشر 

بنتام إلى السعادة بمعنى كمي،  البشري على أنه محكوم بقوى متصارعة من السعادة واأللم، وینظر

وتطبیقًا لهذه النظریة یرى بعض االقتصادیین أن السعادة تتضاعف بواسطة المنافسة الحرة في 

  . االقتصاد

یعتبر " البرنامج"تعتقد الباحثة بأن هذه الدراسة استفادت من هذه النظریة نظرا ألن برنامج 

 3الذي یقدمه اإلعالمي جون ستیوارت" The Daily Show"النسخة العربیة من البرنامج األمریكي 

(Jon Stewart)  في محطة كومیدي سنترال(Comedy Central) وبحسب أهداف 4األمریكیة ،

وفلسفة البرنامج األمریكي فإن القرارات األخالقیة هي التي تحقق أكبر قدر ممكن من السعادة أو 

تقلیل الضرر الذي یمكن أن یقع، بحیث ال الفائدة ألكبر عدد ممكن من الناس، وفي الوقت نفسه 

  .یصیب عدد كبیر من الناس

                                                
 ولد ومنتج أمریكي، وكاتب وممثل مذیع هو (Jonathan Stuart Leibowitz) لیبویتز ستیورات جوناثان الكامل اسمه (Jon Stewart) ستیوارت  الوالدة جون اسم  3

 األساسي الدور صاحبة الشخصیة أصبح أن بعد خصوصا عالمیا معروفة كومیدیة األمریكیة، شخصیة المتحدة الوالیات -  نیویورك في )م1962 تشرین الثاني 28( في

 وبطریقة برنامجه، في الراهنة السیاسیة لألوضاع كومیدي وبشكل بانتقاده یعرف سنترال، كومیدي لقناة التابعة البرامج أهم أحد یعتبر والذي) شو دایلي ذا( برنامج في

 ویعتبر اإلیمي جوائز من الكثیر على حصل وكما اآلن إلى البرنامج في یعمل یزال وال م1999 عام منذ البرنامج في األساسي الدور على ستیوارت حصل ساخرة، كما

). شو دایلي ذا( برنامج ضمن الشخصیات إحدى كان والذي كولبیر ستیفن شخصیة على بارز تأثیر له كان وكما المرموقة األمریكیة الكومیدیة الشخصیات إحدى

(Rothman, 2013, P. 70)  

 منذو  م،1989تشرین الثاني عام  15 في تم إطالقها ،عرض البرامج الكومیدیةمتخصصة بهي قناة كیبل وستاالیت أمیركیة  )Comedy Central(كومیدي سنترال   4

 .(http://en.wikipedia.org) بدأت القناة بالعرض في أنحاء مختلفة من الدول األوروبیة م2006 عام
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  :فرانكفورت مدرسة أو النقدیة النظریة .2

ن بألمانیا، الحداثة دما بع فترة في انتعشت التي النظریات أهم من النقدیة النظریة تعد  وإ

 بمدرسة وذلك العشرین، القرن ثالثینیات في مبكرة، فترة في تبلورت قد النظریة هذه كانت

 والسیاسة، االجتماع، وعلم كالفلسفة، معرفیة، ومجاالت میادین عدة في وتجسدت فرانكفورت،

 أفكار إلى ماركسیة ثوریة أفكار من فرانكفورت مدرسة نظریة تحولت فقد ثم، ومن. والنقد والفن،

 التاریخ على التركیز من أكثر الفلسفة على التركیز تم حیث هوركایمر، ماكس عهد في متطورة

 البورجوازیة الثقافة تقویض النقدیة النظریة استهدفت فقد وبالتالي السابق، في كان كما واالقتصاد

 المستویات جمیع على المجتمع تغییر هي النقدیة النظریة فهدف. االستهالكیة الرأسمالیة

 والغایة، المعرفة بین والجمع والممارسة، النظریة بین والمؤالفه البشري، التحرر وتحقیق واألصعدة،

 كانت فقد ذلك، على زد والقیمة، الحقیقة بین والمزاوجة العملي، والعقل النظري العقل بین والتوفیق

 في فترتین بین التمییز ویمكن والرادیكالیة، الماركسیة للنظریات نقدي تجدید بمثابة النقدیة النظریة

 فترة وهي السبعینیات، أواخر إلى الثالثینیات من الریادة فترة: فرانكفورت مدرسة أو النقدیة النظریة

 من الثمانین سنوات إلى السبعینیات بدایة من التجدید وفترة وفروم، وأدورنو وماركوز هوركایمر

 النظریة احتفظت وقد فیلمر وألبرت أوفي، وكالوس شمیدت، ألفرد فترة وهي الماضي، القرن

 األیدیولوجیا ونقد االجتماعیة، العلوم بفلسفة الخاص باهتمامها الحداثة لما بعد الجدیدة النقدیة

  ).13: 2004هجرس، (
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  :النقدیة النظریة مفهوم

 انتقادهم في فرانكفورت مدرسة رواد منها ینطلق كان التي النظریة النقدیة بالنظریة یقصد

 السیاسي، االقتصاد ونقد الهیجلي، النظام نقد تعني النقدیة فالنظریة المباشرة، الساذجة للواقعیة

  . الجدلي والنقد

 كاالستعانة والمنطلقات، المصادر متعددة اجتماعیة نظریة إقامة إلى النظریة هذه تهدف

 النقدیة فالنظریة آخر، وبتعبیر التجریبیة، البحوث على واالعتماد النفسي، والتحلیل بالماركسیة،

 ونقد للواقع، نقض فهي الماركسیة، والجدلیة الهیجیلیة، والمثالیة الكانطیة، للنظریة تجاوز هي

 فعال لیس المجتمع، متناقضات نقد أن آخر بشكل هذا ویعني إیجابیة، سلبیة بطریقة للمجتمع

 بعنوان" النقدیة النظریة" مفهوم ویرتبط فرانكفورت، مدرسة منظور في إیجابي فعل هو بل سلبیا،

 مجمل صاحبه فیه جمع وقد ،)م1937" (النقدیة والنظریة التقلیدیة النظریة: "هوركایمر كتاب

 ضمنه كما أو التطبیقیة، منها النظریة سواء فرانكفورت مدرسة أصحاب بها عرف التي التصورات

 هي النقدیة فالنظریة ثم، ومن وتصحیحه، األدب إلنقاذ بها یؤمنون كانوا التي المقترحات مجمل

 الموضوع مع التعامل في منهجا االنعكاسیة التأملیة ترفض كانت التي الوضعیة للنظریات تجاوز

 ذهنیا تنویرا الملتزم اإلنسان تنویر النقدیة النظریة استهدفت فقد أخرى، جهة ومن المرصود،

 بتعریته المجتمع نقد طریق الذاتیة، عن ضغوطه من حررته أن بعد إیجابیا، تغییرا وتغییره وفكریا،

  ). 200: 2000البزاعي، (أیدیولوجیا 

 كل في الكشف أولها،: ثالث مهام تحقیق إلى هوركایمر حسب النقدیة النظریة تهدف

 ماركس، فعل كما هوركایمر، یتوجه وهنا وحددتها، ولدتها التي االجتماعیة المصلحة عن نظریة

 التي االجتماعیة المصالح ضوء في ومناقشتها األلمانیة، المثالیة عن االنفصال تحقیق إلى
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 تمثل ال بكونها وعي على النظریة هذه تظل أن هي عنده، النقدیة للنظریة الثانیة أنتجتها، والمهمة

 أنها أو مطلق، مبدأ باعتبارها نفسها ال تطرح فهي التاریخي، االجتماعي التطور خارج مذهبا

 تعكس كونها هو به تلتزم الذي الوحید والمقیاس الواقع، صیرورة خارج إطالقي مبدأ أي تعكس

 الواقع، مع العقل تطابق یحقق بما اإلنتاج عالقات تنظیم في االجتماعیة األغلبیة مصلحة

 األشكال لمختلف التصدي فهي الثالثة، المهمة الجماعة، أما مصلحة مع الفرد مصلحة وتطابق

 على بها الیقین تؤسس وأن للعقل، تلبسها أن السائدة الطبقیة المصالح حاولت التي الالمعقولة

 سوى لیست المزیفة العقالنیة من األشكال هذه أن حین في العقل، تجسد التي هي أنها اعتبار

 التي هي النقدیة فالنظریة وعلیه، القائمة، االجتماعیة النظم تدعیم في العقل الستخدام أدوات

 التاریخیة، المادیة إطار التاریخي في االجتماعي التطور وتراعي االجتماعیة، المصلحة تحقق

 مصالح خدمة إلى النظریة هذه تهدف كما الثقافیة، المادیة من النقدیة النظریة یقرب وهذا

هجرس، (الحاكمة  األنظمة تخدم التي الالمعقولة والتیارات الشكلیة لألشكال والتصدي األغلبیة،

2004 :206-207.(  

االجتماعیة هي عالقة متوازنة إن العالقة ما بین وسائل اإلعالم في المجتمع وباقي النظم 

تقوم على االعتماد المتبادل، وأن المحتوى الذي تنشره أو تذیعه هذه الوسائل یحافظ على توازن 

واستقرار المجتمع ككل، ألنه في العملیة اإلعالمیة، بالمقابل فإن النظریة النقدیة ترى أن وظیفة 

العمل على تعزیز الوضع القائم، ولذلك اإلعالم هي مساعدة السلطة في المجتمع لفرض نفوذها و 

انطلقت النظریة النقدیة من خالل دراسة األوضاع اإلعالمیة وانتشار الثقافة الجماهیریة بدًال من 

الثقافة الراقیة أو الرقیقة التي ترتقي بأذواق الجماهیر لوضع تفسیرات خاصة بانتشار صورة 

یطرة على المجتمع لح الفئات أو الطبقات المسالمحتوى الذي تنشره وسائل اإلعالم للترویج لصا

  ).39: 2011الهاشمي، (
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ومن جهة أخرى فقد أشار الباحثون إلى أن غالبًا ما تتوصل النظریات النقدیة من خالل 

اختیار مشكالت اجتماعیة معینة كدراسة مصادر هذه المشكالت وموقع الصادر منها، وتقدیم 

العالقة بین وسائل اإلعالم والثقافة الجماهیریة هي مهد  توصیاتها وحلولها المقترحة، وتعتبر

النظریات النقدیة في عالقتها، بمختلف المشكالت االجتماعیة، ولذلك تطرح العدید من األسئلة 

حول الدور االجتماعي المثالي لوسائل اإلعالم ومناقشة دور المهنیین في هذه الوسائل ودوافعهم 

لیاتها االجتماعیة وغیرها من األفكار والقضایا التي تهتم بالبعد المهنیة ومعاییر المهنة ومسؤو 

  ).103: 2014المشاقبة، (تغییر االجتماعي االجتماعي لوسائل اإلعالم ودورها في  عملیة ال

 العلمیة للنظریة ونقد للمجتمع، ماركسیة قراءة هي النقدیة النظریة خالصة ما تقدم، أن

 على النقدیة النظریة تعمل ثم، ومن واألخالق، والمجتمع لتاریخوا اإلنسان أهملت التي والوضعیة

دانة الرأسمالي، المجتمع في االغتراب وانتقاد وذهنیا، عقالنیا وتنویره الملزم، المرء تنویر  فكرة وإ

 النقد مفاهیم إلى والفن لألدب قراءتها في هذه النظریة تستند ثم، ومن اآللي، والقمع االستالب

 من مجموعة نحدد أن ویمكن هابرماس، نظریة في المعدلة الماركسیة أو الكالسكي المراكسي

 العلمیة، الوضعیة بنقد اهتمام البدایة في هناك فكان الجدیدة، النقدیة النظریة قطعتها التي المراحل

 اإلنصات لیتم ماركوز، مع الثقافي المجال إلى االهتمام انتقل ذلك، وبعد السامیة، الفكرة ومعاداة

 مع جدیا توجها النقدیة النظریة لتتخذ المضطهدة، واألقلیات الطالبیة الثوریة الحركات إلى

 بین متأرجحة المجتمع حول مختلفة تصورات تقدم الجدیدة النقدیة النظریة بدأت حیث هابرماس،

ما  واجتماعیة وسیاسیة علمیة أسس على جدید من الماركسیة صیاغة أعیدت كما والعلم، الفلسفة

 اختالل وقع حینما وذلك نفسها، الحداثة ما بعد على بالثورة النقدیة النظریة لتنتهي الحداثة، بعد

 الحداثة ما بعد أصبحت أن ذلك عن فترتب المعنویة، والقیم المادیة القیم بین وحضاري مجتمعي

  .)70-62: 1986عصفور، (مأساویة  مرضیة حالة
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بالدراسة الحالیة من وجهة نظر الباحثة، حیث أن مفهوم النظریة ترتبط هذه النظریة 

النقدیة هو نقد الواقع ونقد المجتمع بطریقة سلبیة إیجابیة، ویعني هذا بشكل آخر أن نقد 

متناقضات المجتمع لیس فعل سلبي بل هو فعل إیجابي في منظور مدرسة فرانكفورت، وقد 

ملتزم ذهنیا وفكریا وتغییره تغییرا إیجابیا، عن طریق نقد استهدفت النظریة أیضا تنویر اإلنسان ال

باسم یوسف، بحیث " البرنامج"اإلعالمي مقدم برنامج  ه، وهذا ما یفعلاالمجتمع بتعریته أیدیولوجی

یقوم بنقد وعرض الساحة السیاسیة بطریقة سلبیة إیجابیة إلتاحة الفرصة للمشاهد ان ینظر للقضیة 

  .ور وبناء آراءه وقراراته بنفسهالسیاسیة من جمیع المحا

 )Uses and Gratification( واإلشاعات االستخدامات نظریة .3

 تحول إذ ،1959 عام) الیاهو كاتز( ید على و اإلشباعات االستخدامات نظریة نشأت

 مفهوم انتفى وبذلك الرسالة، لهذه المتلقي الجمهور إلى ومضمونها اإلعالمیة الرسالة من االهتمام

 تم اإلعالم، لوسائل الجمهور متابعة أن السائد االعتقاد كان فقد المهیمنة، اإلعالم وسائل قوة

  .)18 :2005الفیصل، ( منطقیة ألسباب ولیس اإلعالمیة، الوسیلة على للتعود" وفقا

  )255-245 :2003 إسماعیل،: (هي رئیسة أهداف ثالثة تحقیق إلى النظریة هذه تعمد

 النشط الجمهور إلى بالنظر وذلك اإلعالم، لوسائل األفراد استخدام كیفیة على التعرف 

  .وأهدافه حاجاته تشبع التي الوسیلة یستخدم الذي

 االستخدام هذا نتیجة مع والتفاعل اإلعالم، وسائل من بعینها وسیلة دوافع توضیح.  

 االتصال وسائل الستخدام نتیجة یأتي الجماهیري، االتصال عملیة فهم أن على التركیز 

  .الجماهیري
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 المتلقي أن مفهوم من" انطالقا ودوافعه، المشاهد خصائص على النظریة هذه وتركز

 وأصبح. معین هدف لتحقیق أو حاجة، إلشباع معینة إعالمیة رسالة یستخدم الذي هو اإلیجابي،

 De Flure) . المتلقي وذوق اتجاهات على للتعرف مضاعفاً  جهداً  یبذلون اإلعالم، القائمون بمهمة

& Rose ,1999,P235)  
  )246 :2003 والسید مكاوي: (هما رئیسین قسمین إلى االتصال وسائل استخدام دوافع وتنقسم

 ف تســتهدف التــي المنفعیــه الــدوافع  علــى والحصــول المعرفــة، واكتســاب الــذات، علــى التعــرّ

 والبــرامج األخبــار نشــرات تعكسـها التــي عــام بوجــه الـتعلم أشــكال وجمیــع والخبــرات، المعلومـات

  .والثقافیة التعلیمیة

 والصـداقة، واالسـترخاء، المتعـة، وتحقیـق الوقـت، تمضـیة تسـتهدف التي الطقوسیه الدوافع 

: مثــل الخیالیــة البــرامج فــي الفئــة هــذه وتــنعكس المشــكالت، مــن والهــروب الوســیلة، مــع واأللفــة

 .المختلفة الترفیه وبرامج واألفالم، والمنوعات، المسلسالت،

  :و اإلشباعات االستخدامات نظریة فروض

  (Katz 1974, Pp11-35): وهي واإلشباعات االستخدامات علیها تعتمد رئیسة فروض خمس هناك

ن والنشــاط، باإلیجابیــة االتصــال وســائل جمهــور یتســم - 1  یهــدف االتصــال لوســائل اســتخدامه وإ

  .معینة أغراض تحقیق إلى

 .حاجاته إلشباع األنسب ویختار محددة اتصال وسائل بین الجمهور یمیز - 2

ـــــوع - 3  التـــــي االتصـــــال وســـــائل بـــــاختالف للجمهـــــور المختلفـــــة الحاجـــــات بإشـــــباع درجـــــات تتن

 .اإلشباع عملیة في یستخدمها
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 فــي وتــتحكم الجمهــور، أعضــاء یــدركها التــي الحاجــات عــن االتصــال وســائل اســتخدام یعبــر - 4

 .األفراد باختالف الحاجات وتنوع االجتماعي، التفاعل وعوامل الفردیة، الفروق عوامل ذلك

 .ما مجتمع في السائدة الثقافیة المعاییر على االتصال، لوسائل الجمهور استخدامات تدل - 5

  :واإلشباعات االستخدامات نظریة أهداف

 مكـــاوي: (ثالثــة أهمهــا واإلشــباعات، االســتخدامات نظریــة تحققهــا التــي األهــداف مــن العدیــد هنــاك

  )247: 2003والسید،

 الجمهـور إلـى بـالنظر وذلـك االتصال، لوسائل الجمهور استخدام كیفیة اكتشاف محاولة - 1

 توقعاتــه وتلبــي حاجاتــه، تشــبع التــي ویســتخدم الوســائل یختــار أن یســتطیع الــذي النشــط

 المرحلـــــة النــــوع،( الوســــیطة المتغیـــــرات بــــین العالقــــة بفهــــم یتحقـــــق مــــا وهــــذا. ورغباتــــه

 رصــــد وكــــذلك المتحققــــة، واالســــتخدامات باعاتواإلشــــ ،)التخصــــص العمــــر، الدراســــیة،

  .االجتماعي التواصل لمواقع التعرض أو التصفح وسیلة

 یحـدث الـذي والتفاعـل بعینهـا، االتصـال وسـائل مـن محددة وسیلة استخدام دوافع تفسیر - 2

 اســـتخدام دوافـــع لتحدیـــد بالنظریـــة، االســـتعانة مـــن الهـــدف وهـــذا االســـتخدام، هـــذا نتیجـــة

 .ووصفها األخرى المتغیرات بعض بین والعالقة االجتماعي، التواصل مواقع

 الجمــاهیري، االتصــال عملیــة فهــم بهــدف االتصــال وســائل اســتخدام نتــائج علــى التأكیــد - 3

  .المواقع لهذه االستخدام من المتحققة لإلشباعات الفعلي بالفهم یتأتى وهذا
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  :واإلشباعات االستخدامات نظریة عناصر

  :االستخدامات  -  أ

 وتحقیــــق حاجاتــــه إلشــــباع اإلعــــالم وســــائل اســــتخدام إلــــى یمیــــل الجمهــــور أن بهــــا ویقصــــد

  .أغراضه

 وعنـد واالجتماعیـة، النفسـیة الناحیـة مـن معـین بـنقص اإلنسـان شـعور بأنهـا الحاجـة وتعرف

  ).8: 2010 حسن( واإلشباع والسعادة الرضا من بحالة یشعر علیه حصوله

ر وقــد  الجمهــور یرغــب التــي للحاجــات وشــاملة عامــة قائمــة"  "Alex tan تــان الــیكس طــوّ

  :وهي ،)22: 2004 الموسوي( اإلعالمیة الرسائل من تحقیقها

 البیئــة وفهـم والمعلومـات، المعرفـة بتـدعیم المرتبطـة الحاجـات تلـك وهـي: المعرفیـة الحاجـات 

  .المحیطة

 ــل: الوجدانیــة الحاجــات  والترفیــه، المتعــة، وراء والســعي والصــداقة، الحــب، إلــى الحاجــة وتمّث

 .السعادة وتحقیق

 ومكانـــة واســـتقراره، الفـــرد، ثقـــة تـــدعیم إلـــى تحقیقهـــا یـــؤدي التـــي وهـــي: الشخصـــیة الحاجـــات 

 .المجتمع في الفرد

 تقویـــة اجـــل مـــن االجتمـــاعي، التواصـــل تلبـــي التـــي الحاجـــات وهـــي: االجتماعیـــة الحاجـــات 

 .واألصدقاء األهل مع الروابط

 التســـلیة فـــي والرغبـــة التـــوتر، مـــن واالنفــالت بـــالهروب، مرتبطـــة وهـــي: الواقـــع مـــن الهــروب 

 ).2004 الموسوي،(
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 والـدوافع الشخصـیة الـدوافع بـین ارتباطـاً  هناك أن على) 2009:270 الكحكي،(ویشیر 

ن .االسـتخدام دوافـع لتجدیـد بالوسـیلة، المتعلقة  االجتمـاعي التواصـل مواقـع یسـتخدمون النـاس وإ

 :یأتي ما إلشباع

 والهروب والسعادة االسترخاء، السیطرة، المثال سبیل على الشخصیة الحاجات. 

 الوقـت  وتمضـیة االجتمـاعي التفاعـل مثـل الوسـیلة مـن تقلیـدیاً  إشـباعها یمكن التي الحاجات

  .والتسلیة المعلومات، واكتساب والعادة

  :اإلشباعات  - ب

 ویصـــنف بالحاجـــة، المتعلقـــة الفوریـــة االســـتجابات مـــن مزیـــد إلـــى الوســـیلة إشـــباع یشــیر

  :یأتي ما إلى اإلشباعات هذه) 302: 2010 حسن،(

 برســـالة وتـــرتبط االتصـــال، وســـائل لمحتـــوى وتنـــتج بـــالتعرض: بـــالمحتوى المتعلقـــة اإلشـــباعات 

  :إلى تصنف اإلشباعات وهذه االتصال،

 أو عامــة مهــارات أو جدیــدة، لمعلومــات الفــرد اكتســاب بهــا ویقصــد: التوجیهیــة اإلشــباعات 

 .المعلومات بعض من واالستفادة الذات تأكید أو متخصصة،

 عالقاتــه وشــبكة الفــرد علیهــا یحصــل التــي المعلومــات بــین وتــربط: االجتماعیــة اإلشــباعات 

 .المشكالت حل على والقدرة بالتمیز، واإلحساس ن،اآلخری مع التحدث مثل االجتماعیة،

 حســــن         : (إلــــى وتنقســــم معینــــة، اتصــــال لوســــیلة الفــــرد باختیــــار وتتحقــــق: العملیــــة اإلشــــباعات

2010:303(  

 بالراحــة، الشــعور فــي وتتمثــل التوجیهیــة، لإلشــباعات مكملــة وهــي: توجیهیــة شــبه إشــباعات 

 .النشاط وتجدد والمتعة، واالسترخاء،
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 االتصـــال وســائل اســـتخدام مثــل االجتماعیــة اإلشـــباعات وتكمــل: اجتماعیـــة شــبه إشــباعات 

 مــــع والتوحــــد العــــاطفي ولالنطــــالق والضــــیق، والضــــجر بالوحــــدة اإلحســــاس مــــن للــــتخلص

  .اإلعالم وسائل تعكسها التي الشخصیات

ـــــي الخـــــدمات أحـــــد االجتمـــــاعي التواصـــــل ویعـــــد  البریـــــد جانـــــب إلـــــى اإلنترنـــــت یقـــــدمها الت

 وقـــد. المتنوعـــة الخـــدمات مـــن وغیرهـــا الملفـــات، ونقـــل واألخبـــار، االلكترونـــي، والنســـیج اإللكترونـــي،

 مـــــن یزیــــدون واإلشــــباعات االســــتخدامات مجــــال فــــي البـــــاحثین توجــــه زیــــادة إلــــى األمــــر هــــذا أدى

 التـــي الـــدوافع دراســـة جانـــب إلـــى االجتمـــاعي، التواصـــل لمواقـــع األفـــراد اســـتخدام بكیفیـــة اهتمامـــاتهم

  .المواقع هذه الستخدام تدفعهم

 یرغــــب التــــي اآلتیــــة اإلشــــباعات تتضــــح واإلشــــباعات االســــتخدامات مــــدخل علــــى وتطبیقــــاً 

 )4: 2013 الراوي،: (االجتماعي التواصل مواقع باستخدام تلبیتها في الجمهور

  ًالشخصي االتصال عن بدیال. 

 الناس من المختلفة الجماعات عن الذاتي اإلدراك. 

 المناسبة السلوكیات تعلم. 

  ًاألخرى الوسائل عن تكلفة أقل بدیال.  

 اآلخرین مع المتبادلة المساندة. 

 الذاتي التعلم. 

 والصحبة واألمان التسلیة. 
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ترتبط هذه النظریة بالدراسة الحالیـة مـن وجهـة نظـر الباحثـة، حیـث أن نظریـة االسـتخدامات 

  :م وسائل االتصال إلى قسمین رئیسیین همااواإلشباعات تقسم دوافع األفراد الستخد

بـرات دوافع منفعیـه تسـتهدف اكتسـاب المعرفـة والحصـول علـى المعلومـات والخ: القسم األول

  . التي تعكسها نشرات األخبار

فهــــو الــــدافع الطقوســــي الــــذي یهــــدف إلــــى تمضــــیة الوقــــت وتحقیــــق المتعــــة : القســــم الثــــاني 

  .واالسترخاء واأللفة مع الوسیلة والهروب من المشكالت

وهـــذا مـــا یفعلـــه اإلعالمـــي باســـم یوســـف فـــي برنامجـــه حیـــث یقـــوم بعـــرض الواقـــع اإلخبـــاري 

قـــة، ولكـــن بطـــابع كومیـــدي وممتـــع ممـــا یحقـــق دوافـــع المشـــاهد الســـتخدام للحالــة السیاســـیة فـــي المنط

  .وسائل االتصال

   :األدب النظري: ثانیًا 

تتناول الباحثة في هذا اإلطار جمیع المحاور المتعلقة بموضوع البحث وتتلخص هذه 

اإلعالم، الرأي العام، نبذه عن اإلعالم المصري، السخریة، البرامج المحاور ب

  :وذلك على النحو التالي". البرنامج"برنامج الحواریة، 

 اإلعالم:  

كلمة اإلعالم في اللغة مشتقة من علم، ومعناه معرفة الشيء على حقیقته، وكذلك فإن 

هو اإلشعار واإلعالن واإلخبار بشيء أو : "، فاإلعالم في اللغةأو هو التبلیغ خبارإاإلعالم هو 

ألفراد بوساطة فرد أو جماعة بحیث تنتشر بینهم، عن شيء، وكلها مرادفات تعني انتقال بین ا

  ).21-20: 2010عبد النبي، ( "فتصبح لهم لغة للتفاهم، واصطالحًا للتعامل، ووسیلة للمشاركة
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مجموعة الوسائل الهادفة إلى تحقیق االتصال ونقل : "أما تعریف اإلعالم اصطالحًا فهو

جیه وتشكیل رأي األمة إزاء القضایا المعلومات والمعارف بموضوعیة، بغیة اإلخبار والتو 

وِم M  وقال تعالى  ).46: 1987ویني،الع" (المطروحة ُل عْ ْقِت اْلمَ ِم اْلوَ وْ ى یَ َل   )٨١: صسورة (  Lِإ

أي الذي ال یعلمه إال اهللا وهو یوم القیامة، وعلمه العلم وأعلمه إیاه فتعلمه وهنا تشیر المصادر 

إلى أن سیبویه فرق بینهما فقال علمت كأذنت، وأعلمت كأذنت، وعلمته الشيء فتعلم ولیس 

  .).29 – 28:  1980شرف، (التشدید هنا للتكثیر 

قت واحد تكمل إحداهما األخرى، فهو یشیر یستخدم اإلعالم للداللة على عملیتین في و 

من جهة إلى عملیة استقاء واستخراج المعلومات والحصول علیها من خالل التواجد السریع 

والفوري في مكان الحدث، أو الغوص في أعماق صاحب المعلومة طوًال وعرضًا الستخالص 

اآلخرین أي نقل المعلومات، ومن جهة أخرى یشیر إلى إعطاء وبث هذه المعلومات على 

المعلومات واآلراء واالتجاهات من شخص إلى آخر من خالل الوسیلة المناسبة والتي تعمل على 

في مدلوله العام " اإلعالم"ومن هنا یمكن أن یشیر لفظ . إشباع ذلك من خالل الحواس المختلفة

لى حریة النشر الممنوحة أ و المكفولة كحق إلى وسائل النشر التكنولوجیة الحدیث المتطورة، وإ

لى األنشطة  حجاب، (االجتماعیة األساسیة شرعي في أغلب دساتیر وشرائع البلدان المختلفة، وإ

2004 :61 .(  

عملیة فكریة ذات مضامین متعددة األغراض، لكنها تهدف من حیث "أن اإلعالم هو 

تقدمة إعالمیة حدیثة وم طة وسائل نقلاسالنتیجة إلى شيء واحد هو مخاطبة اإلنسان بو 

نوع من االتصال وما قد یترتب عن "اإلعالم على أنه  2010، وقد عرفت سناء الجبور "ومتطورة

هذا االتصال من نتائج وردود فعل معنویة یرغب بها المتصل بوسائل اإلعالم، واإلعالم هو العلم 
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اهم الذي یدرس اتصال الجماهیر مع بعضها البعض بحیث أن هذا االتصال ضروري والبد أن یتف

الناس مع بعضهم البعض وبالتالي فإن دراسة ظاهرة االتصال اإلنساني بین الناس یجب أن تكون 

جراء التجارب وعمل قیاس  دراسة منظمة تعتمد على المنهج التجریبي وعلى تكوین الفروض وإ

إحدى "اإلعالم على أنه  2011كذلك یعرف فؤاد أحمد الساري ، و "لظاهرة االتصال اإلنساني

وسائل االتصال التي یمكننا أن نقول أنها بدأت مع بدایة البشریة، وكان أول حوار أو تبادل 

ونستنتج من التعریفات السابقة أن هناك عالقة ، "اً للمعلومات بین أول بشر سكنوا األرض إعالم

حثین للربط الدائم بین هذین وتداخل كبیرین بین اإلعالم واالتصال ووسائل اإلعالم ما دفع البا

الوسیلة الرئیسة التي تقوم باالتصال بین البشر من خالل "ویعتبر اإلعالم  .النوعین من الوسائل

أهداف محددة توضع على طریق تخطیط متقن بغرض التعریف بما یجري داخل أو خارج الوطن 

فیه واإلقناع وغیر ذلك، حتى یصبح الواحد بواسطة األخبار واألنباء المختلفة األنواع والتعلیم والتر 

األفراد مشاركین فعلیین في عملیة االتصال تحقیقًا أو إشباعًا لرغباتهم في فهم ما یحیط بهم من 

ظواهر وتعلم مهارات وفنیات جدیدة لم یكونوا یعرفونها من قبل، یضاف إلى هذا االستمتاع 

مات متباینة تساعد على تصرف والترفیه هروبًا من مشاكل ومتاعب العصر وتحصیًال لمعلو 

التأثیر  ، ویقوم اإلعالم على مخاطبة العقل وهو معبر عن سیاسة الدولة ویستخدم"شؤون الحیاة

  ).26: 2014الفار، (االنفعالي 

أما إدوارد كوین فإنه یرى أن اإلعالم ما هو إال عملیة التأثیر في حاستي البصر والسمع  

ل وسائل االتصال المتاحة بغرض التفاعل والتكیف مع لمعرفة ما یدور في عالمنا من خال

وهناك أنماط من اإلعالم فهناك اإلعالم الشامل واإلعالم المتخصص . األحداث التي یتم متابعتها

واإلعالم الجماهیري، فاألول یقوم بتقدیم رسالة تحمل موضوعات عدة ومختلفة تصب معظم 



27 
  

لكًا للدولة یث یكون هذا اإلعالمضامینها في الجوانب واألحداث السیاسیة، بح الرحباني، (م مُ

2013 :12 .(  

، عن عقلیة الجماهیر ال لغرائزهم التعبیر الموضوعي: " وعرفه أوتوجرت بأن اإلعالم هو

وبناء على ما تقدم فاإلعالم هو نقل المعلومات والمعارف والثقافات الفكریة والسلوكیة بطریقة 

الم والنشر الظاهرة والمعنویة وذات الشخصیة الحقیقیة أو معینة من خالل أدوات ووسائل اإلع

االعتباریة بقصد التأثیر سواء عبر موضوعیًا أو لم یعبر وسواء كان التعبیر لعقلیة الجماهیر أو 

  ).11:  2002حمزة ( "لغرائزها

هو إن اإلعالم ذلك العلم الذي یدرس الظاهرة ) وجه نظر الباحثة(من خالصة لما تقدم 

االجتماعیة المتمثلة في اتصال الجماهیر بعضها البعض والتي ال یمكن أن تعیش بدونها أي 

جماعة إنسانیة أو منظمة اجتماعیة، بشرط أن تكون دراسة تلك الظاهرة دراسة منظمة تعتمد على 

جراء التجارب والقیاس   .المنهج التجریبي، وتقوم على تكوین الفروض والمالحظة وإ

  : معاإلعالم والمجت

یمثل الدور الوظیفي لإلعالمي قناة االتصال والتفاعل والتأثیر بین أفراد المجتمع، وأنه 

الوسیلة الطبیعیة للتفاهم والتعاون وتبادل األفكار والمنافع بین المجتمعات، باإلضافة إلى أنه 

تكوین ما یمكن یشارك في تشكیل الرأي العام، وترقیة الذوق العام، ونشر الثقافة والعلوم المعارف و 

أن یسمى ملكة الحكم المنطقي والمتجانس لدى أفراد المجتمع تجاه القضایا العامة المشتركة، وفي 

 2014المشاقبة، (م بصورة متفاوتة العموم فإن دراسات علماء اإلعالم حددت وظائف اإلعال

:44.(  
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عد تزوید الناس باألخبار الصحیحة والمعلومات السلیمة والحقائق الثا ُ بتة التي تساعدهم ی

على تكوین رأي صائب عن القضایا المطروحة، أو مشكلة من المشكالت، بحیث یعبر هذا الرأي 

تعبیرًا موضوعیًا عن آراء الناس واتجاهاتهم ومیولهم من أهم وظائف اإلعالم، كما أن اإلعالم 

ویمثل البعد ). 21: 2010عبد النبي، (داخل المجتمعات یؤدي عمًال مهمًا في تشكیل اتجاه الرأي 

السیاسي أحد أولى العالقات التي ربطت وسائل االتصال اإلعالمیة بالمجتمعات عبر مختلف 

األزمنة، فمثال في المجتمعات المعاصرة یتعرض الیوم وعلى نطاق واسع ومستمر لفقرات 

ال  ومضامین وتعلیقات لها طابع سیاسي تحمله إلیه مختلف قنوات االتصال الجماهیري، ویكاد

یمر یوم دون أن تظهر هذه المضامین السیاسیة في الصحف والمجالت واإلذاعة والتلفزیون، 

فعلى حد تعبیر ریتشارد فاجن فإن كل سلوك سیاسي یتضمن نشاطًا اتصالیًا من نوع ما، كما مثل 

 لقد أصبح الناس بفضل"كارل دویتش هذه العالقة التي تربط السیاسة واإلعالم والمجتمع بقوله 

االتصال في القرى البعیدة والمناطق النائیة یعلمون بما یحدث في كل مكان، ویكونون وجهات 

" نفس الطریقة من قبلنظر وآراء خاصة بهم، ولم یعد الزعماء السیاسیین یمارسون السلطة ب

  ).  19: 2004عبده، (

  ): 47-45: 2014المشاقبة، (األمور التالیة  یمكن حصر الوظائف الحدیثة لإلعالم في

حیث أن وسائل اإلعالم من خالل قیامها بتقریب ما هو بعید، وتسهیل ما  :توسیع اآلفاق  .أ 

  .هو غریب، فإنها یمكن أن تساعد على عبور الهوة بین المجتمع التقلیدي واآلخر الحدیث

فوسائل اإلعالم تخلق طموحات الخیال والتصورات لدى الشعوب : الطموحات إثارة  .ب 

 . كنتیجة لذلك یتفوق ویتجاوز اإلنجازات المجتمعیة
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فمن خالل وسائل اإلعالم یمكن تأسیس معاییر سلوك التنمیة  :تأسیس المعاییر االجتماعیة  .ج 

 .في الحكم العام ومراقبة االنحرافات عن هذه السلوكیات

أن یتعلم أفراد الدول النامیة مهارات وأسالیب  :ط الوطني والقوميالمساهمة في التخطی  .د 

جدیدة للحیاة حیث تنقل وسائل اإلعالم المعلومات والمناقشات التي من خاللها تصل األمة 

 .إلى فهم الحاجة إلى الخطط واالتفاق علیها

نما المقصود هو :تشكیل االتجاهات  .ه  تغییر  اإلعالم لیس مجرد إعطاء معلومات ومعارف وإ

 .االتجاهات وتحریك جماعات للعمل في اتجاه معین لتحقیق األهداف المطلوبة

أي من خالل المهارات والبرامج الالزمة التي یتم تعلمها حیث یتم تدریب  :التدریب والتعلیم  .و 

 .أفراد المجتمع كل حسب رغبته واختصاصه وفق خطة التنمیة المطلوبة

االتفاق الجماعي على القرار یتطلب هذا تغیرًا في لكي یحدث  :المشاركة في صنع القرار  .ز 

االتجاهات والمعتقدات المسیطرة علیها ولهذا فإن آلیات االتصاالت بین الناس تعتبر العامل 

 . الرئیسي الحاسم

حیث تقوم وسائل اإلعالم بتفسیر األحداث ووضعها في  :الوظیفة التفسیریة لألحداث  .ح 

ن التفسیر المختار یؤثر على النتائج السیاسیة التي إذ أ. السیاق العام وتوقع نتائجها

تستخدمها وسائل اإلعالم وخاصة الصحافة إلیضاح نقطة هامة ما أو تشخیصها أو وصف 

 .الفاعل السیاسي في تشكل اآلراء وتطوراتها

   الرأي العام: 

ي مازالت النقاشات واالختالفات بین العلماء والباحثین حول تحدید مفهوم شامل للرأ 

، أما ولیام البیج وكذلك بالنسبة للساسة والفالسفة العام، فعلم االجتماع یراه من زاویته الخاصة

William Albig  على أنه تعبیر عن ) الرأي العام الحدیث(فقد عرف الرأي العام في كتابه
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موضوع معین یكون موضوع مناقشة من جماعة ما، ویوصف كنتاج للتفاعل بین جماعات من 

، تتعارض اآلراء فیه أو تتد یتناولون بالمناقشة قضیة أو موضوعًا ما جدلیاألفرا فق، ویرى الدكتور ًا

آراء مجموعة من الناس، الرأي الغالب أو االعتقاد ) خالصة(سمیر حسین أن الرأي العام هو 

ا أو السائد أو جماع اآلراء، أو االتفاق الجماعي لدى غالبیة فئات الشعب أو الجمهور تجاه أمر م

ظاهرة، أو موضوع، أو قضیة من القضایا قد تكون اجتماعیة أو اقتصادیة أو سیاسیة، كما قد 

تكون ذات طابع محلي أو قومي أو إقلیمي أو دولي ویثور حولها الجدل، وأن هذا اإلجماع له قوة 

وتأثیر على القضیة أو الموضوع الذي یتعلق به، ویرد تعریف الرأي العام في الموسوعات 

ترى الرأي العام بأنه مجموعة من اآلراء : المعاجم، فالموسوعة الدولیة في العلوم االجتماعیةو 

الشخصیة حول موضوع یهم المجتمع أو مجموعة األفراد المكونة آراؤهم حول هذا الموضوع، 

، أما وكذلك على صنع السیاسة الحكومیة ومجموعة اآلراء هذه ستؤثر على تصرف هؤالء األفراد

وجهة نظر أغلبیة الجماعة، الذي ال  ات اإلعالمیة للرأي العام هو أنهمعجم المصطلح تعریف

زاء مسألة تعني الجماعة، وتدور حوله المناقشة صرا حة أو یفوقه رأي آخر وذلك في وقت معین وإ

  )81 – 80: 2011الهاشمي، ( ضمنًا في إطار هذه الجماعة

بعد ) الجماهیر(من األفراد أو غایة الجماعة إن الرأي العام هو الرأي السائد الذي ینبع 

السؤال و االستفهام و النقاش ،تعبیرا عن اإلرادة و الوعي تجاه أمر ما، و في وقت معین و 

یشترط موافقته للشریعة و السیر في حدودها، من أجل تنظیم العالقة بین الحاكم و المحكوم و 

  )  32: 2002سمیسم.(ني ألفراد األمةترتبط اتجاهاته بالوالء القومي و الوطني و الدی
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  :عناصر الرأي العام

ینقسم الرأي العام إلى ثالثة عناصر والتي تتمثل باالتجاه، والموضوع أو المشكلة، 

  ).180: 2014الفار، (جتماعیة والجماعة اال

   أنواع الرأي العام

  )::125:  1978حاتم، (الرأي العام من أهمهاهناك أنواع كثیرة من 

  رأي عام باطنيInternal Public Opinion : هو أن یكون الشعب غیر راض عن شيء وال

 .یستطیع التصریح أو المناداة بهذا الرأي

  رأي عام صریح أو ظاهرExternal Public Opinion : هو أن یكون الشعب قد استطاع

 .بوسائل اإلعالم المختلفة أن یعبر عن رأیه في موضوع معین

 و واقعي رأي عام فعلي أActual Public Opinion : هو أن یكون الشعب قد قام بعمل فعلي

 .ضد الحكومة القائمة، وذلك بثورة شعبیة أو انقالب عسكري

  رأي عام ساكن أو كامنLatent Public Opinion : هو أن یقف الشعب من قضیة ما موقف

ت میول أفراد الشعب مختلفة الالمباالة أي موقفًا سلبیًا أو لم یتخذ منها موقفًا أو إذا كان

 .بالنسبة لقضیة ما ولم یتخذ الشعب بذلك موقفًا معینًا نحو هذه القضیة

 وهو أن یكون الشعب قد تقارب أفراده بالنسبة لحادث عارض مثل زلزال أو : رأي عام مؤقت

أو الشعور  Sympathyفیتكون رأي عام نتیجة التعاطف . أو في فترة الخطر. كارثة

 .ولكن حینما ینتهي الخطر وتزول آثاره ینتهي التقارب بین الرأي العام... بالخطر

قد تعمل وسائل االتصال بالجماهیر على تكوین رأي عام مؤقت بالنسبة لقضیة ما، كذلك قد  

تعمل الخطب السیاسیة على تكوین رأي عام مؤقت، وقد تعمل األحزاب السیاسیة والجماعات 



32 
  

ؤقت بالنسبة ألهداف محددة أو برامج مؤقتة، فإذا انتهت هذه والهیئات على تكوین رأي عام م

األهداف أو في حالة حل هذه األحزاب أو الجماعات ینتهي الرأي العام المؤقت نتیجة النتهاء 

 .األصل

 یتكون من كل أفراد الشعب وأساسه دعائم الشعب من ناحیة الدین أو : الرأي العام الكلي

 .عام مستقر على مرور الزمنالحضارة أو التاریخ، وهو رأي 

 وهو اآلراء الیومیة التي تبدیها الجماعة نتیجة لفكر في الصحف : الرأي العام الیومي

وخصوصًا الصحف اإلخباریة التي تتبع أسلوب اإلثارة أو نتیجة عمل من الحكومة أو حادث 

 .طارئ، وهذا الرأي منقلب حسب اآلراء المختلفة

  :خصائص الرأي العام

  )11:  2002سمیسم : (خصائص الرأي العام بمتغیرین أساسیین ترتبط 

أن ظاهرة الرأي العام تنبع من خصائص المجتمع السیاسي فتعكس هذه الخصائص بوضوح : أوال

  .تبعا لطبیعة المجتمع نفسه

تتسم أیضا بكونها ظاهرة حضاریة، لذا فهي ال تكتسب , أن الظاهرة بقدر كونها سیاسیة: ثانیا

  .جتمع السیاسي فحسب و إنما المناخ الحضاري العام الذي ینتمي الیه ذلك المجتمعخصائص الم

  :طبیعة الرأي العام

  ): 182 - 180:  2014الفار، (لطبیعة الرأي العام أربعة أبعاد رئیسیة هي

 وهو الذي یحدد مسار الرأي العام: االتجاه. 

 وهو الذي یحدد حجم الرأي العام: المجال. 
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 الذي یحدد قوة الرأي العاموهو : التركیز. 

 وهو الذي یحدد وزن الرأي العام: العمق. 

  :وظیفة الرأي العام

  ):193 -  190: 2014الفار، (هناك أربع وظائف للرأي العام وهم 

 لغاؤها  .سن القوانین وإ

 مساندة الهیئات االجتماعیة والسیاسیة والقادة والمفكرین. 

 رعایة المثل االجتماعیة والخلقیة. 

  الروح المعنویةرفع.  

  :خصائص الرأي العام

وضع قوانین شاملة  Cantrilعالِم كانتریل م خصائص الرأي العام ولكن المن الصعب تعمی

  ):130 – 129: 1978حاتم، ( للرأي العام هي

الرأي العام الساكن أو الكامن، یتحول إلى رأي عام صریح، في حالة ظهور قضیة هامة 

 .هزیمة أو خیبة أملبعد حدوث قلق أو تصادم أو 

الرأي العام الباطني، بتحول إلى رأي عام ظاهري أو خارجي، أي یفصح عن نفسه في 

مثل . حالة كون القضیة أصبحت لها قوة كبیرة وأن النتائج من التحویل ستكون إیجابیة ناجحة

 .أطراف الموضوعحالة الثورات، یقوى الرأي العام، وال یسهل خداعة، ولو كان متعلمًا وعالمًا بكل 
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یشتد الرأي العام حساسیة، بالنسبة للحوادث الهامة، قد یكون هناك رأي عام لقضیة ما، 

ولكن ال یعرف الرأي العام كیف یصل لحلها، ینمو الرأي العام، إذا كسب رأي الغالبیة، قد یكون 

  .الرأي العام مائعًا، لیقلل من خیبة األمل أو التصادم أو القلق أو الثورة

اعتبار أن برنامج باسم یوسف من البرامج السیاسیة الساخرة التي تسعى إلى تحریك الرأي العام وب

وأثارته وتوجیهه وفق توجهات سیاسیة معینة في إطار المضمون السیاسي لهذا البرنامج باستخدام 

ا أسلوب ساخر یسعى إلى جذب انتباه المتلقي المصري ویحرك مواقفه واتجاهاته باتجاه القضای

المطروحة لذا فمن الضروري فهم أبعاد ومحددات الرأي العام والعوامل التي تؤثر علیه إلكمال فهم 

. موضوع الدراسة وفهم المضمون السیاسي الذي یسعى باسم یوسف إلیصاله من خالل البرنامج

  :تكوین الرأي العام

رأي الفردي، یتكون الرأي العام نتیجة لعناصر كثیرة هي في األصل مقومات تكوین ال

واإلنسان الفرد یتكون رأیه بعد انصهار العناصر التي تصنع أفكاره وعواطفه، وقد وصل علماء 

اإلعالم إلى أن هذا الرأي یتكون من نتیجة النشأة والبیئة، ونوعیة الطبقة االجتماعیة التي ینتمي 

ر الدین والتقالید الموروثة إلیها الفرد، وكذلك نوعیة الثقافة، وتأثیر وسائل االتصال، وأهمیة تأثی

، باإلضافة إلى الظروف التي یعیشها ویفكر فیها التجارب اإلنسانیة الماضیةوالمدرسة والبیت و 

  .للمستقبل كتاب اإلعالم والدعایة
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  ) 16-12: 2002سمیسم : (عالقة الرأي العام بخصائص المجتمع السیاسي

  .طغیان األبعاد االیدیولوجیة: أوال

  . ار الحواجز بین المجتمعات السیاسیةانهی: ثانیا

  .طغیان الصفة الجماهیریة في المجتمع السیاسي: ثالثا

  .التطور التكنولوجي: رابعا

 نبذة عن اإلعالم المصري:  

، تعرف من فنون اإلعالم الحدیث إال القدر 1952یولیو  23لم تكن مصر قبل ثورة  

الیسیر الذي كان یتمثل في صحافة هزیلة، ومطبوعات متواضعة، اإلذاعة محلیة ال یكاد صوتها 

، وحتى وسائل شأن لها تقریباً  ارح ومن أخرى الأن یصل إلى أعماق صعید مصر، وسینما ومس

كر لم تكن على الرغم من تواضعها، تخلو من مآخذ خطیرة تشكل انحرافًا عن اإلعالم سالفة الذ

فلسفة اإلعالم الحدیث وأخالقیاته، فالصحافة، كانت إما حزبیة خالصة، وأما شبه مستقلة تسیر 

في ركاب حكومة جدیدة، أما الصحف الحزبیة فكانت ال تنطق بلسان الشعب بل بلسان قلة من 

تبطون بهذه الدولة األجنبیة أو تلك، ال یعنیهم إال التربع على مقاعد الحكم، قادة األحزاب الذین یر 

وأما الصحف شبه المستقلة، كانت تسیر في ركاب رأس المال المستغل الذي یمدها باإلعالنات 

  ).36 - 35:م1978حاتم، (المأجورة 

حقیق أكبر وأما المطبوعات، فكانت تتمثل أما في كتب مدرسیة أو جامعیة ال هدف إال ت

قدر من الكسب المادي على حساب أولیاء أمور التالمیذ والطالب اجتماعیًا، وأما في كتب هزیلة 

ردیئة اإلخراج والطباعة ال هدف منها غیر استثارة الجنس واالنحراف بالشباب، هذا باستثناء عدد 
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ت متخلفة ومقصورة قلیل من الكتب الجادة التي لم تكن تحظى برواج كبیر، وأما اإلذاعة فقد كان

على عدد من التعلیقات السیاسیة المغرضة التي ال تخدم إال مصلحة الحزب الحاكم أو القصر 

الملكي، أو الدول األجنبیة ذات المصالح السیاسیة والعسكریة المرتبطة بمصالح هذا الحزب أو 

ن في استغالل لهذا لم تكن اإلذاعة تنطق بلسان الشعب إنما كانت تنطق بلسان الراغبی. ذاك

  ).  45 - 40: 1978حاتم، (الشعب والسیطرة علیه 

ولقد أكدت الثورة المصریة أهمیة برامج اإلعالم التي تستهدف أن تهیئ للشعب منبرًا 

كأساس للتنمیة " المیثاق الوطني"لتبادل الرأي بصراحة، وأشیر إلى أهمیة هذه البرامج في 

یمانهم بالتغییر  االجتماعیة، واستمدت برامج اإلعالم حیویتها من نفس حماس قادة الثورة وإ

وسیلة للتنمیة، ولوعي الثورة المصریة بهذه الحقائق، شعرت بواجبها نحو جعل االجتماعي ك

أنشطتها مفهومة والتزمت بإعالم الشعب بالمشاعر والتصرفات الرسمیة، فأنشأت الثورة وألول مرة 

في تاریخ مصر وزارة تجعل الشعب یسایر األحداث حتى تظل الثورة محتفظة بعنفوانها، ففي 

التي شملت اإلذاعة والفنون الجمیلة والسیاحة، " اإلرشاد القومي"أنشئت وزارة  1952نوفمبر سنة 

وأنشئت مصلحة االستعالمات كمصلحة رابعة تابعة لهذه الوزارة، والواقع أن مصلحة االستعالمات 

بالنسبة للدولة كلها، وقد أنشأتها الدولة لتعمل داخل البالد وخارجها، ففي داخل " هیئة اإلعالم"هي 

بالد تتولى إرشاد المواطنین وتوجیههم نحو الوسائل الكفیلة بالتطویر االجتماعي وتدعیم الروح ال

عالمیة  لى جانب ذلك، أنشأت المصلحة مراكز ثقافیة وإ المعنویة وتوسیع أفق الثقافة الجماهیریة، وإ

المجالت في میادین المدن والقرى، یستطیع اآلهلین فیها مشاهدة التلیفزیون، وقراءة الصحف و 

واستعارة الكتب، وأصدر مركز الوثائق والبحوث نشرة دوریة باللغات العربیة واإلنجلیزیة والفرنسیة 

تتضمن مختلف الوثائق الرسمیة والبیانات والقوانین، لتكون مرجعًا في متناول أیدي المهتمین 
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ة واالجتماعیة بالشؤون المصریة، كما أنتج أفالمًا قصیرة تصور مشروعات التنمیة االقتصادی

  ).40 -  35: 1978حاتم، (لعرضها في الداخل والخارج 

وفي خارج البالد، تتصل المصلحة عن طریق مكاتبها الصحفیة اتصاًال مستمرًا 

  :وتتصف هذه المكاتب بأنها ذات مهمة مزدوجة، فهي. بأصدقائها األجانب والصحف الخارجیة

سط الذي تعمل فیه بكل المعلومات تزود الصحف المحلیة والجمهور في الو :  أوالً  

  .الممكنة تاریخیة وعامة وسیاسیة واجتماعیة واقتصادیة

ثانیًا، تتبع عن قرب الرأي العام المحلي، وترد على االتهامات الكاذبة التي تثار ضد  

البالد، وعلى العموم یتمثل الهدف الرئیسي لهذه المكاتب في تدعیم الروابط بین جمهوریة مصر 

، أدرك رؤساء المصلحة أن 1955، وفي سنة دولة التي تعمل هذه المكاتب فیهاوبین ال العربیة

ال أصبح الشعب مثقًال  السیاسات اإلداریة یجب أن تخطط وتنفذ وفقًا لحاجات ورغبات الشعب وإ

بصعوبات یستحیل حلها، ومن ثم أنشئ داخل مصلحة االستعالمات، معهد الرأي العام واإلعالم، 

برامج إعالمیة ناجحة، ذلك أنه من المفروغ منه علمیًا أن األفراد ال یستطیعون تقبل  بقصد تحقیق

اإلعالم إال إذا انطبق على خدمتهم، فلكي یكون اإلعالم مقبوًال یجب أن یوافق خبرة الفرد، ویقول 

لیس هناك ما هو أثقل في هذا المجال من "في ذلك  Sir Stephen Tallentsسیر ستیفن تالنتس "

كرة أن اإلعالم یمكن استخدامه كنظارات تحجب عیوب المنظمات بدًال من أن تعالجها؛ ذلك أن ف

العالقات الفعالة یجب أن ترتكز على أساس من الحاجات الحقیقیة والخدمة الفعالة، فلئن كانت 

" ردبرامج اإلعالم تستطیع أن تثیر االهتمام، فإنها ال تستطیع أن تخلق رأیًا معارضًا لخبرة الف

)Tallents,1949, p. 218.(  
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وهكذا أنشأت الثورة جهاز إعالم یقوم على أساس اتصال ذي طریقین بهدف تزوید 

الشعب بالمعلومات الضروریة لتمكینه من أن یقوم بدوره في تنمیة البالد، كذلك دعمت الوسائل 

في ثالثة اتجاهات هاز اإلعالم لتمكین المواطنین من مناقشة حاجاتهم وآمالهم وذلك حتى یسیر ج

، ومن الصعب وضع خطوط فاصلة بین )من أعلى إلى أسفل، أفقیًا، من أسفل إلى أعلى( هي

مختلف هذه الوسائل واتجاهاتها ولكن تبسیطًا لهذا العرض، قد یكون من المفید رسم الصورة 

  :الكاملة على النحو التالي

  :االتجاه من أعلى إلى أسفل: أوالً 

طریق لقاءات مواجهة أو إذاعات بالرادیو أو التلیفزیون، أو عن  یسیر هذا االتجاه عن

طریق الصحافة والمطبوعات، أما عن اإلذاعة، فإنها أنسب وسیلة للعمل في المجتمعات التي 

 72تزید على  – 1952یولیو 23قبل ثورة  –تنتشر فیها األمیة، فعلى حین أن قوة إرسالها لم تكن 

ضعف  50، أي أصبحت 1965كیلو وات في ینایر  4000فعت إلى كیلو وات فإن هذه القوة ارت

، ولقد أسهمت عدة %1000ضاعفت ساعات اإلرسال بنسبة ما كانت علیه قبل الثورة، كذلك ت

عوامل في اكتساب اإلذاعة فعالیة ال تنازع في مصر بصفة خاصة، فالعزلة الطبیعیة 

ة المشتركة بین الجنسین، وندرة النوادي والسیكولوجیة بین الجنسین، وقلة المؤسسات االجتماعی

والمسارح وقاعات الرقص وما أشبه، تجعل االستماع إلى الرادیو وسیلة الترفیه المفضلة، وأما 

التلیفزیون المصري، فقد أصبح من أهم الوسائل الفعالة في اإلرشاد وفي نشر الثقافة، وقد افتتح 

، ففضًال عن  1960في سنة  البرامج االجتماعیة والترفیهیة التي یقدمها، كذلك وتطور تطورًا كبیرًا

تلعب الفنون الجمیلة أیضًا دورًا هامًا في االتجاه من أعلى إلى أسفل، فمثًال أصبحت صناعة 

إن "في ذلك " بیرجر"السینما في مصر واحدة من اثنتي عشرة صناعة كبرى في العالم، ویقول 
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الشعب في البالد العربیة، األسلوب العربي للحیاة السینما هي أقدر وسیلة تعلم بها كل طبقات 

الحدیثة، وتسیطر األفالم المصریة على السوق العربیة، ولیست هناك صناعة أفالم عربیة أخرى 

  .(Berger,2008, P. 224 – 225)تنافس األفالم المصریة في مدى شعبیتها 

خاصة بعد أن تحولت وبالمثل لعبت الصحافة أیضًا دورًا ملحوظًا في تنویر الشعب، و 

، فمثًال یقول مانسفیلد ًال في االتحاد االشتراكي العربيملكیة الصحف الكبرى إلى الشعب ممث

Peter Mansfield  لیس من اإلنصاف أن نقول إن هذه "في تقییمه للصحافة المصریة ما یلي

تمتع به صحافة الصحافة تسیطر علیها الدولة سیطرة قابضة، إذ أنها تستمتع بحریة أكبر مما تس

صادقًا دون شك حین قال في مجلس األمة " الدكتور حاتم"كثیر من الدول األوروبیة، ولقد كان 

  ).Mansfield, 1956. P. 127" (أنه ال سیطرة للحكومة على الصحافة 1964سنة 

  :التبادل األفقي: ثانیاً 

الحكومة والجمهور إن أكبر مورد ألي دولة هو شعبها، ویهیئ التبادل األفقي بین رجال 

منبرًا مناسبًا للمناقشة الحرة، وفي أحیان كثیرة یحتاج األمر إلى جمع معلومات من مختلف 

راء مختلفة التخاذ القرار قطاعات الشعب قبل اتخاذ قرار أو إجراء ما، إذ البد من حقائق وآ

تزود بالكثیر من ، ولقد لعبت مكاتب اإلعالم ومراكزه دورًا هامًا في هذا الشأن، فهي الصحیح

المطبوعات واألفالم السینمائیة والصحف والمجالت وأجهزة الرادیو والتلیفزیون، وبین الحین والحین 

تعقد مراكز اإلعالم حلقات دراسیة یشترك فیها كبار رجال الحكومة والجمهور لمناقشة مشكالتهم، 

ى ذلك أن مركز اإلعالم زد عل. وفي هذه الحلقات یجیب رجال الحكومة على أسئلة المواطنین

" معهد الرأي العام واإلعالم"یقوم بجمع البیانات لعملیات االستفتاء والمسح التي یقوم بها 

)Tallents,1949, p. 275.(  
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  :االتجاه من أسفل إلى أعلى: ثالثاً 

لكي یتخذ واضع السیاسة في مصلحة االستعالمات قراراته، فإنه یحتاج إلى أن یعرف كل 

فعالیة، البالد، والقاعدة العامة هي أن المعلومات ال تتدفق من أسفل إلى أعلى بما یجري في 

عیوب األسالیب الفنیة المستخدمة، وعدم فهم استعمالها، باإلضافة إلى  وذلك ألسباب عدیدة منها

  ).Mansfield, 1956, P. 70(العوائق االجتماعیة والسیكولوجیة التي تعترض االتصال 

 السخریة:  

 األشیاء بمقاییس التالعب تتطلب أنها إذ الصعبة الفنیة األسالیب رأس على خریةالس تقف

 الالذع النقد تقدیم هي فنیه معیاریه ضمن یتم التالعب هذا تقزیمًا، أو تطویالً  تصغیراً  أو تضخیماً 

 ویتفاوت عصر، إلى عصر من یختلف السخریة أسلوب أّن  غیر. واإلمتاع الفكاهة من جو في

 )29: 2005الغرباوي، ( .وآخر كاتب من

، یسمي فهذا الضحك أجل من الضحك ال یعني الساخر األدب إن األدب  بینما تهریجًا

 بقالب ویقدمها السیاسیة واالجتماعیة المواطن أوجاع تعكس سوداء كومیدیا هو اإلعالمي الساخر

 أنواع كافة على األدب هذا ویشتمل القلب، في خنجرا ویضع الوجه، على البسمة یرسم ساخر

 األلم یحول من هو واإلعالمي الساخر والكاتب بسخریة موضوعاته یطرح الذي األدبي اإلبداع

 أن لها یرید ورسالة بها مهموم قضیة الساخر لإلعالمي یكن لم فإن إبداع؛ إلى والحزن بسمه إلى

 نفسه الوقت وفي الضحك، فرط من یبكي القارئ یجعل الساخر الكاتب مهرجًا، یصبح فإنه تصل،

 من وهناك األدب من النوع بهذا كتب من األدباء من الكثیر هناك .األلم فرط من یضحك

 للكتابة عدیدة أشكاالً  كتابنا من السلف عرف ولقد الساخرة والمسرحیات الروایات بكتابه تخصص

 والنوادر، والمقامات، والبخالء ودمنه كلیله في نجده ما نحو على األدبي، موروثنا في الساخرة
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 قدیمها السخریة في إّن  .النثریة األشكال من وغیرها الظرفاء، وأخبار والمغفلین، الحمقى وأخبار

 غایة ال وسیله السخریة في الفكاهة كانت هنا من والهمز، واللمز، الغمز، من كبیراً  قدراً  وحدیثها

  )7- 3: 1970شمسي، ( .ذاتها في

  :نشأة السخریة

 ذلك ومع اإلنساني في المجتمع السخریة مصطلح لظهور من الصعب تحدید تاریخ دقیق 

زه ذاتیته اإلنسان أدرك مذ األزل، منذ موجودة إنها القول یمكننا  مصطلح فظهر اآلخر عن وتمیّ

ط السیاسي القهر مصطلحات وظهور البشریة، الجماعات تشكل مع السخریة  نعسان،. (والتّسّل

فها كاریكاتوریة وجود رسومات عن األثریة واألبحاث الّدراسات كشفت فقد) 40: 2007  خّل

 ذلك من تذكر .القدیمة المعابد أرجاء في وكذا المصریة األهرامات جدران على القدیم اإلنسان

ه "بردیه"  جناحیه بواسطة لیس شجره، إلى یصعد طائر عن مجهول ساخر رسام بید قدیمة مصریّ

نما م بواسطة وإ م الطائر فاستعمال خشبّي  سّل  مخالف الصورة هذه في جناحیه من بدالً  الخشبّي  للسّل

  ).79: ٢٠٠٥ الغرباوي،(للسخریة موضعا جعله ما الواقع، في علیه متعارف هو لما

 :السخریة من الهدف

 تبرز في  قد طریقها، في بها تتعثر التي األخطاء الستیعاب السخریة تتسع مثلما

 یكون ما تهكمي ضاحك، نادراً  بأسلوب المشاكل لمواجهه فتدفع الحیاة في الالمعقولة المفارقات

 وجهها في السخریة تتزاوج هذا من. موجع المالمح قائم األغلب، في لكنه األعماق من أو صادقاً 

 المأساة بالضحكة الدمعة والرجاء، الیأس فیه یمتزج غریب، صدي لوقعها فیأتي األلم، مع الهازل

 فجیعة على ینطوي مأساوي وجه ذات الهازل، شكلها رغم فالسخریة. مذهل خلط في بالملهاة

 یعید تعویضا حینئذ السخریة فتنطلق العالم، هذا في والخدیعة الشر الالمعقولیات إزاء مدهشه
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 یختلط حیث للحقائق، العاري الكشف ذروه في دویها ینطلق عابثه قهقهة عبر وذلك توازنها، للمثل

 :1991 عكاري،( الفرح رنین عن یختلف مأساوي ضحك وتیرة وفق بالالهي المفجع اإلحساس

16-27 .(  

 حتمیة مرحله والهدم هّدام، سلبي واتجاه بناء إیجابي اتجاه: اتجاهین في السخریة تسیر

اً . البناء إعادة في  القسوة هذه لكن الخاصة، نكهتها هو القسوة طعم فإّن  وشكلها اتجاهها كان وأیّ

 تقتضیه ما بحسب وقسوتها حّدتها درجه تتفاوت السخریة، إذ مجاالت كل في نفسها هي لیست

 والّظرف اللهو من إطار في یردان ما غالباً  اللذین واللمز بالغمز یعرف بما تبدأ فهي. الظروف

 الذي الوقع هذا. النفس في وقعهما ویلطف الجارحة، المباشرة اإلصابة عن یبعدهما والّضحك

رهاف ذكائه بحسب وآخر شخص بین ویتفاوت استشفافا یستشف  شیئاً  السخریة تقوي ثم. حّسه وإ

 وعندها المرح، أجواء ال تغفلها إذ مواربة دون هدفها من تنال مهشمه، هوجاء، تصبح حتى فشیئا

 إنها فكه، ثوب في مصوغ طعن أو نقد فالسخریة إذا) 25- 24 :1991 عكاري،( تهكما تسمي

 یتخفى ما كلّ  من وتعریته أسلحته كلّ  سلبه بهدف شخص على متعمد وهجوم للعقاب مقبول بدیل

  ).17: 1983 بطیش،( وراءه ویتحصن فیه

  :أنواع السخریة

، والسخریة العقلیة، هنتقادیالسخریة اإل(السخریة اإلعالمیة تنقسم إلى ثالث أنواع وهي 

  ):38- 47:  1990العالق، ) (والسخریة الفكاهیة

  :االنتقادیة السخریة .1

عالمي مصطلح االنتقادیة، السخریة  الغایة أساس على یدل على التوجه الّساخر أدبي وإ

 الّساخر األدب واإلعالم أنواع كل معها یستوعب الشمولیة من حظ على ولیكون الموضوع، ال



43 
  

 جماعه أو بعینهم، أفراد خالل من ونقدها الحیاة في المدانة الظواهر من الّسخریة إلى یهدف الذي

 سیاسیة، أو اجتماعیه، منها المسخور المنقودة، الظواهر هذه أكانت سواء بعینه، تقلید أو بعینها،

 فهي نماذجها، بعض في هائلة االنتقادیه السخریة بدت ومهما .شخصانیه سلوكیه أو أدبیه، أو

 واحد، آن في وتؤلم لتخزي إال النقد بسمه واتسمت وجدت ما ألنها مخزیه، مؤلمه تأدیب عملیه

واإلعالمي أو  .واأللم بالخزي المنقود، منه، المسخور الشخص یشعر أن من البد كان ولهذا

ما هذا إلى یعمد إذ الكاتب الّساخر  ظاهره نقد والسخریة، النقد موضوع الشخص خالل من یرید فإنّ

 الذي الّساخر األدب واإلعالم استقراء إّن  .السیاسیة أو االجتماعیة الحیاة صعید على بنظره مدانة

 من أنماط ثالثة على الوقوف یمكن قسر، أو عسف دون من العنوان هذا تحت یندرج أن یمكن

 :الناقدة الّساخرة التوجهات األدبیة واإلعالمیة

 معینه اجتماعیه ظواهر من بالّسخر یتكفل نمط. 

 مختلفة سیاسیة ظواهر من بالّسخر یعني نمط. 

 أدبیه ظواهر من الّسخر إلى یتوجه نمط. 

  :العقلیة السخریة .2

 في الفكریة البیئة عن بحال عزله یمكن ال العقلیة بالسخریة یسمي أن یمكن ما ظهور إّن 

 طبقات غیر أخري طبقه من بأنهم یحسون المعتزلة كان ولقد العقلي، ومنهجه االعتزال القرن، هذا

 والتهّكم الناس من السخریة إلى األحوال من كثیر في یدفعهم اإلحساس هذا كان وقد المادیة الناس

هم بهم،  أو شخصیه أحقاد عن ذلك في یصدرون ال یتهكمون، أو یسخرون حینما كانوا ولكنّ

هم العربي، األدب في الهجاء ظاهره في األمر كان ما نحو على ذاتیه، ضغائن  كانوا ولكنّ
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 حتى عیوبهم إلى وتوجیههم الناس، على العطف قوامها خاصة، فلسفه عن ذلك في یصدرون

 به والتسامي الترقیة من نوع هو العربي األدب في الهجاء لفن المعتزلة عند فالتهكم یصلحوها،

 ینتقدون یتهكمون حینما فهم واالنتقام، التشفي إلى ووسیلة شخصیه لعداوات صدي یكون أن عن

 التهكم مجاالت من مجاال البخالء بخل كان فقد ولهذا یكرهون، وال یحقدون ال ولكنهم ویضحكون،

  .وأبدعوا المعتزلة فیها افتن التي والسخریة

  :الفكاهیة السخریة .3

 وتنفیساً  المتعبة، النفوس من ترویحاً  والتفكه واإلضحاك التندر قصدها التي السخریة وهي

 ما النفس عن ینفي الذي المزاح إلى أقرب بهذا وهي آخر، قصد هذا بعد لها ولیس آالمها، عن

 في السخریة من الضرب هذا قیمه أكدّ  وقد. همّ  من بالقلب علق ما ویزیل سأم، من علیها طرأ

 وأنحكتها الجد فهم بها علق ما إذا والهزل والتندر الهزل الفرح النفس تذوق وضرورة الناس، حیاة

 السخف، على الجاریة الهزل، المضروبة األشیاء هذه سماع تعاف أن إیاك فیقال الحیاة، متاعب

  .طبعك وتبلد فهمك، لنقص جمله عنها أضربت لو فإنك

  واقع السخریة في الوطن العربي

وتناقضاته، خاصة مع عجز  الواقع مواجهه في العربي المجتمع لسان كانت السخریة إّن 

 ومنذ العربي األدب إن األنظمة العربیة عن حل قضایا المواطن العربي المثقل بالهموم والمعاناة ،

ن بالسخریة حافالً  كان الجاهلي العصر  لتصل مثالً  كالهجاء أخرى شعریة بأغراض امتزجت وإ

اً  أسلوباً  وتصبح بذاته قائم كفن تطورها مراحل أوّج  العباسي العصر بدایة ومع  عن خاصاً  تعبیریّ

 في العربي المواطن معاناه تضاعفت االستعمار ظهور ومع آنذاك، البشریة والعالقات الحیاة واقع

 األكبر الدافع بمثابه الوضع هذا فكان العربي المجتمع في األزمات لتفاقم أدي ما الحدیث العصر
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 العربي األدب في السخریة أن یتأكد هكذا. الحدیث العربي األدب في أخري مره السخریة فّن  لذیوع

 بل العربي المواطن وآمال تتنافي ومفارقات تناقضات من الواقع یسود وما األزمة ولیده كانت

  ).27-24: 1970شمسي، (خاصة  بصفه العربي والمثقف

  : برامج األخبار الترفیهیة

  :یرتكز مضمون الوسائل اإلعالمیة بشكل عام على جانبین هما

 التعلیمي والتثقیفي.  

  ،اإلخباري والترفیهي، وهو األبرز واألوضح في الوسائل اإلعالمیة في الوقت الحالي

السائدة والمحببة للمشاهد من معظم فئات المجتمعات الغربیة  فأصبحت هذه البرامج هي

  .والشرقیة

هي التي تقدم األخبار والمعلومات على ) Info – tainment(إن  برامج األخبار الترفیهیة  

أنها ترفیه وتمثل تقریبًا معظم البرامج الناجحة بل أكثرها نجاحًا واألكثر هیمنة في معظم المحطات 

وغیرها ) The insider(أو ) أوبرا(، مثل برنامج )الف المحطات اإلخباریة المتخصصةبخ(التلفازیة 

من البرامج التلفزیونیة األمریكیة، ویضع بعض الباحثین تسمیات مختلفة لهذا النوع من األخبار أو 

  (soft news)البرامج الترفیهیة، فالبعض یسمیها باألخبار فیضعها ضمن تصنیف األخبار الخفیفة

والتي تتمیز بها نشرات األخبار العامة الحقیقیة ) Hard News(ییزًا لها عن األخبار الجادة تم

  ). 117- 115:  2012األلوسي، (

، وهذا الرأي جاء من فكرة إن المشاهد یستلقي في تجربة مشاهدة التلفزیون بالسلبیةتتمیز 

ما یعرض في هذا الجهاز  بیته على مقعده المفضل لمتابعة ما یعرض في التلفزیون، مع تقبل
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باعتباره موضع القبول االجتماعي ومصدر معرفتنا عن هذا العالم، وبالتالي یزید من درجة التقبل 

للحقائق التي یعرضها وخطورة المضمون العنیف الذي یقدمه بصیغ وأشكال مختلفة، وارتباط 

یزید ) یقدم على إنه تسلیة أي أن المضمون یرتبط بالتسلیة أو(عملیة المشاهدة المفترض بالمتعة 

من خطورة مشاهد العنف التي یعرضها التلفزیون ویجعلها تقبل على أنها أمور طبیعیة وأنها أمور 

) خصوصًا إذا كان هو الصادر عن البطل الذي نفضله(مقبولة اجتماعیًا أو أنها التصرف الالئق 

  ).119- 115:  2012األلوسي، (

بة ومحكمة، ولكنها في بعض األحیان قد تطلق على كل لیس مهمًا أن تكون اإلشاعة مرت

نكتة عابرة وفي الحقیقة تكون ذات ید بترتیب أوضاع في غیر صالح التوجه العام، الفكاهة من 

الوسائل المؤثرة في الناس بوسائل عدیدة، فالنكتة تؤدي الغرض الذي یریده األعداء بطریقة لطیفة 

لسامع والمتحدث وال یعترض علیها السامع والمتحدث، متضمنة طابع التشویق، ویرتاح لها ا

وكذلك أنها ترسخ في األذهان وال ینساها السامع بسهولة وبهذا تكون أثارها قویة ومستمرة وتكون 

نكات الهمس "أیضا مصدرا لنكات أخرى، فالنكتة السیاسیة كما أشار هانز یوخین كام في كتابه 

نها عملیة مقاومة بكل معناها، أي أن النكات كأسلوب لنقل على أ" الثالثة) الرایخ(في المملكة 

التحوالت واإلشاعة تبتغي التندید به وجعله أضحوكة وبواسطتها تتم تعریة جزئیة لقوة الشخص 

الهدف، فتعریة الشخص تنقص من هیبته، واالتحاد بین التحوالت والنكتة یحتاج فقط إلى تحدید، 

وفر بدورها إدراكا لما كان مستورا من قبل مثلما تساعد أیضا إلى ثم تجري التقوالت والنكات التي ت

وتعمل على " الدولة والكنیسة ومختلف أنواع السلطة"إزالة الخوف، مثل الخوف من أجهزة السلطة 

 ).104: 2005سمیسم، (اإلقالل من احترام غیر المرغوب أمام الشخصیات المزعومة 
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وظائف بمهمة ملئ أوقات الفراغ عند الجمهور بما  وتقوم وسائل اإلعالم فیما تقوم به من

هو مسل وترفیهي، مثل األبواب المسلیة في الصحف أو البرامج الكومیدیة في التلفزیون بمختلف 

أنواعها ومضامینها إن كانت اجتماعیة أو اقتصادیة أو سیاسیة أو علمیة وغیرها، وفي الحالتین 

اضحًا وهو أن برامج الترفیه والتسلیة ضروریة لراحة تأخذ وسائل اإلعالم في اعتبارها مبدأ و 

الجمهور ولجذبه إلیها، وحتى في مجال الترفیه هناك برامج وأبواب ترفیه موجه یمكن عن طریقها 

الدعوة إلى بعض المواقف ودعم بعض االتجاهات أو تحویرها وحتى تغییرها، وهذا یتطلب بالطبع 

  ).35: 2011الحكیم، ( أسالیب مناسبة من جانب وسائل اإلعالم

یتضح من هذا المنطلق أن لوسائل اإلعالم القدرة الكبیرة على التأثیر بالمجتمع بشكل 

 2014المشاقبة، (ملحوظ، وهناك عدة عوامل قد تساعد وتساهم في زیادة هذه القدرة ومن أهمها 

:51-52:(  

 رجال اإلعالم  اتساع نطاق وسائل اإلعالم واالتصال الجماهیري بشكل عام حیث یمتلك

القدرة على الوصول للجماهیر من خالل العدید من وسائل اإلعالم واالتصال الجماهیري 

  . كالصحف والكتب واألفالم واإلذاعات

 أي أن المهنة اإلعالمیة تضفي على القائمین بها المكانة االجتماعیة : مكانة وسائل اإلعالم

اء الثناء علیه، وفي الحقیقة أن مجرد فهي تساعد على شهرة الفرد من خالل ذكره أو إضف

ذكر الشخص من جانب وسائل اإلعالم یساهم في إبراز مكانة ذلك الفرد، وفي هذا الصدد 

 : یقول عالم اإلعالم الزر سفلید وهیرتون أن وسائل اإلعالم تحقق للفرد ما یلي
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 ة ومحاولة كسب تحقیق المكانة، وتزوید سلطة الفرد والجماعات بإضفاء الشرعیة على المكان

وتأیید الرأي العام العالمي إلى جانب القضایا الوطنیة المطروحة على الصعید السیاسي 

 .واالقتصادي

  معالجة القضایا السیاسیة واالقتصادیة في إطار االنقسام الدولي سابقًا والذي عاد وانقسم ثانیًا

 .بعد أحداث األزمة المالیة العالمیة

 دة لنزعة الهیمنة اإلمبریالیة العالمیة التي فرضت على شعوب العالم محاربة المحاوالت المتزای

  .الثالث

وهدف الضحك الذي تثیره النكتة في البرامج اإلعالمیة هو خلق ستار الجدیة التي تحیط 

به السلطة نفسها ویؤدي بها إلى أن تكون موضع االستهزاء والسخریة، وعلیه فأن للنكات 

  ):105: 2005سمیسم، (یة هي والفكاهات ثالث وظائف أساس

 لغاء العظمة التي تحیط بها  .رفع هالة القدسیة عن السلطة وإ

 إزالة بریق الشخصیة الكریزماتیة عن القیادة. 

  أما هذه الوظیفة فهي وظیفة سلبیة بشكلها األساسي ومخربة ولیست بنائه أو

  .خالقة

على أن توجیه المجتمع یمارس بشكل مباشر وغیر مباشر على  قیمكن تفسیر كل ما سب

السواء، عن طریق وسائل اإلعالم المنتشرة عادة، فكلما كانت المادة اإلعالمیة مالئمة للجمهور 

  ).33: 2011الحكیم، (لغة ومحتوى وأداء من قبل اإلعالمیین، ازداد تأثیرها على المتلقي 
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  :البرامج الفضائیة الحواریة

كان اإلعالم الفضائي هو المظهر األول واألهم في دخول الحیاة اإلنسانیة مرحلة العولمة 

التي تالشت فیها المسافات بین الدول والمجتمعات البشریة بحضارتها المختلفة وبمضامینها 

التاریخیة الخاصة وهذا باإلضافة إلى الدور التقلیدي لإلعالم الذي استمر خالل مرحلة اإلعالم 

ضائي في إنقاذ إستراتیجیات الدول وسیاستها المتعارضة في مواجهة بعضها البعض والذي الف

دخلت الفضائیات العربیة بیوت إعداد كبیرة من المواطنین  .توسع في ظل هذه الثورة الفضائیة

العرب، وبجانبها أعطت التكنولوجیا إمكانیة االرتباط بفضائیات وقنوات أجنبیة، مما یشكل منافسة 

هرة للفضائیات العربیة وهجوما مكثفا على المرتكزات التكوینیة لإلنسان العربي بما فیها، القیم ظا

والثقافة والثوابت، ولعل أكثر الشرائح تأثرا بما تردده الفضائیات العربیة، واألجنبیة، هم فئة األطفال 

  ).351: 2007مهنا،  (والشباب

لم التأثیر على المشاهد فنشأت قنوات وفي محاولة للمنافسة دخل اإلعالم العربي عا

فضائیة بغرض بث المحطات الغربیة غیر المفتوحة للجمهور العربي، كما أطلقت قنوات أخرى 

معبرة عن اتجاهات سیاسیة وفكریة مختلفة وكان هناك أیضًا قنوات جاءت تقلیدًا لألنماط غربیة 

تزایدت الفضائیات إرتجاًال في ظل في الغالب سواء في مجال األخبار أو األفالم واألغاني، ف

: بالقولضعف اإلنتاجیة إلى درجة یمكن وصف واقع حال اإلعالم العربي كما وصفها إسماعیل 

وبمعنى آخر، لقد شهد اإلعالم  ،إن تقدم االتصال سبق التقدم االجتماعي والسیاسي واالقتصادي"

  .)247 - 246:  2012إسماعیل، " (العربي نموًا ولیس تنمیة

ن لإلعالم الفضائي دور كبیر في صناعة الرأي العام خصوصًا في هذه السنوات األخیرة أ

تحظى القضایا السیاسیة : "التي حفلت باألزمات في الدول العربیة واستنادًا لما قاله إسماعیل
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بالمرتبة األولى في القنوات الفضائیة، إذ تقع البرامج الحواریة في صلب عملیة االتصال السیاسي، 

وفي مركز العالقة بین الحاكم والمحكوم، وتقوم بوظیفة التبریر لهذه العالقة أو بوظیفة اإلمساك 

إسماعیل،  " (بها، وتتم عملیة االتصال السیاسي بسهولة، إذا كانت بمعزل عن المؤثرات الخارجیة

2012 :264( .  

  :البرامج الحواریة

والسیاسي واالقتصادي والدیني حول  تسهم البرامج الحواریة في إثراء النقاش االجتماعي

مختلف القضایا التي تهتم بالموضوع محل النقاش، وتشكل الحوارات مرجعًا یمكن الوثوق به في 

فما من سبب یمكن أن یبرر عدم كون  ،بعض القضایا التي تمس شرائح واسعة من المجتمع

، فاللباقة في الحدیث من العوامل الحاسمة   النجاح أو الفشل،التي تحدد اإلنسان متحدثًا لبقًا

كقالب فني للبرامج، فالحوار  (Interview)كما تستخدم كلمة  (Dialogue)وتستخدم كلمة حوار 

كقالب إعالمي یعرف بأنه محادثة ذات هدف أي أن القائم بالحوار یجري الحوار لهدف معین في 

أن هناك أكثر من شخص إطار أهداف الخدمة اإلعالمیة، وبما أن الحوار محادثة فهذا یعني 

مع الجمهور بشكل مباشر كما  یتحاورأو هناك شخص واحد  یتحاورونربما شخصین أو ثالثة 

وبناء على ما سبق یمكن . محور موضوع هذه الدراسةهو الذي " البرنامج"هو الحال في برنامج 

والجمهور  تعریف الحوار اإلعالمي بأنه برنامج إعالمي هادف بین المذیع والضیف أو المذیع

حول موضوع معین یهم المجتمع ویقوم هذا الحوار على التفاعل وفق المعاییر اإلعالمیة 

  ).35- 27:  2007النیرب،(
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هو عملیة نشر وتقدیم : وكلما تقدم المجتمع، تقدم اإلعالم لیواكب ما یدور، فاإلعالم 

محددة، وأفكارًا معلومات صحیحة، وحقائق واضحة وأخبار صادقة وموضوعات دقیقة، ووقائع 

  .)27: 2006تایه، (منطقیة، وآراء راجعة للجماهیر مع ذكر مصادرها خدمة للصالح العام 

مج االبرامج الحواریة في التكوین المعرفي للجمهور، ویمكن تزودهما بالثقافة من بر  تشارك

 ،متلقيأخرى، فكل برنامج یقدم معرفة في مجاالت شتى بالضرورة یضیف إلى الرصید المعرفي لل

وهذا یدعو القائمین على وضع البرامج أن یتفننوا في إیجاد برامج قادرة على تزوید المتلقي 

األفراد داخل المجتمع  تعاونبالمعرفة وكافة الجوانب التي تسهم في خلق عادات وقیم تسهم في 

اعي بین على تحقیق السالم االجتم عالوةالواحد، وتحقق أعلى قدر من إنجاح مشروعات التنمیة، 

  ).29 : 2006تایه، ( الفرد وذاته، وبینه وبین المحیطین به

ویظهر دور برامج الحوار التلفزیونیة بشكل أكثر تأثیرًا على المتلقین حینما تقدم برامج  

بالمستقبل، وتؤكد الهویة الثقافیة، فیتكون لدى الفرد و جادة ومنوعة، تربط الحاضر بالماضي 

یدفعه للعمل من أجل مستقبل أفضل، وتسهم هذه البرامج أیضًا في رفد الشعور باالعتزاز بوطنه و 

معلومات المتلقین في القضایا الكبیرة التي یعاني منها المجتمع ویرغب في مشاركة األفراد في 

  . )250:  2012إسماعیل، ( تفهمها

 : أسباب اختیار البرامج الحواریة أهم

اجتماعیة أو اقتصادیة أو علمیة أو دینیة تمس تطرح قضایا سیاسیة مصیریة أو ألنها  .1

  ).246:  2012إسماعیل، ( المشاهد عن قرب
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زیادة حضور البرامج الحواریة في نظرًا لما تشهده المجتمعات العربیة من أحداث في  .2

المجاالت المختلفة، ففرضت الحوار مادة إعالمیة قادرة على الشرح والتحلیل وفهم 

 .)247:  2012إسماعیل، ( دها بصورة آنیةبعاأالقضایا وخلفیاتها و 

، وتكالیف إنتاجها قلیلة، ویتم الجمهورسعة انتشارها واستقطابها لجمهور واسع من  .3

 . )15:  2008جابر، ( إعدادها بصورة آنیة لمواكبة األحداث

اجتماعیة عمیقة تحمل معلومات نوعیة تغني و مضامین ثقافیة  تحمل البرامج الحواریة .4

 ).15: 2008جابر، ( قافي العربيالمخزون الث

بفسح المجال أمام طرح القضایا التي تتصل تقوم البرامج الحواریة في األقطار العربي  .5

فرادها في المیادین المختلفة، السیاسیة واالقتصادیة أبمشاغل مجتمعاتها وتطلعات 

 .)247:  2012إسماعیل، ( واالجتماعیة والثقافیة

 

   :عن البرامج األخرىما یمیز البرامج الحواریة 

تمیزها عن البرامج األخرى التي تعتمد الحوار  على أربعة عناصر یةبرامج الحوار التستند 

 ):249-247:  2012إسماعیل،  (بما یلي  مثل المقابالت والندوات

 االستدیو: 

وهو فضاء البرنامج، إذ یخصص استدیو أو قاعة ذات دیكور وسمات تتكرر في كل حلقة  

من حلقات البرنامج ولتكون عالمة فارقة وممیزة له ویتم اختزال الزمان والمكان، أي یتم 

ذا حصل الفصل بینهما فهو فصل مؤقت  توحدهما طیلة مدة تسجیل أو بث البرنامج، وإ

رامج الحوار، في جعل االستدیو الحدث والمكان إذ یتم تخطیط ویكمن دور التلفزیون في ب



53 
  

منح الجمهور تجربة (: تحقق هدفین وذلك برامج الحوار من حیث الزمان والمكان اآلن وهنا

خلق فرصة االندماج وتجربة توحد الفضاء بین ، و اللحظیة أو التزامن بین البرنامج وبثه

 .)وأنه مشارك فیهالبرنامج والجمهور بطریقة یشعر معها كما 

 المضیف :  

 .شخص یتكرر ظهوره في أغلب حلقات البرنامج ویقترن وجوده بالبرنامج

 الضیوف : 

وهم المتحدثون الرئیسیون الذین یقدمهم البرنامج ویسلط الضوء على القضایا والتجارب التي 

  .محتوى البرنامجفي بعض البرامج یثیروها، ویشكل الضیوف 

 الجمهور: 

: البرنامج، ویسعى القائمون على البرنامج من هذه المشاركة إلى تحقیق غایتینالمشارك في 

إضفاء التفاعلیة والمشاركة في الحوار، خلق شعور لدى الجمهور الخارجي بحضورهم 

 .ومشاركتهم، وكون البرنامج یناقش قضایا تخصهم

 ":البرنامج"برنامج  -5

فیه األوضاع السیاسیة في مصر  اولیتن، "باسم یوسف"ساخر یقدمه  أسبوعيبرنامج هو 

ولكن بطریقة كومیدیة ساخرة، یقوم باسم یوسف من خالل فقرات البرنامج بتقلید شخصیات مختلفة 

بدأت فكرة البرنامج على الیوتیوب، حیث تولى باسم یوسف من ، بطریقة تثیر ضحك الجمهور

ات على الیوتیوب على نسبة خالله السخریة على كل من هاجم الثورة، وبعد أن حصلت الفیدیوه

 في تعمل صغیرة بمجموعة بدأ البرنامج. مشاهدة عالیة، بدأ التعاقد لتحویله إلى برنامج تلیفزیوني

 رادیو سینما مبنى وبعدها إلى On TV قناة في ستودیو أصغر ثم انتقل إلى یوسف باسم منزل
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المسرح، وكان  صفوف في جمهور حضور في البرنامج تصویر تم في القاهرة حیث العریق

 جمیع وفي مصر في واسعة بشهرة وحظي البرنامج ،2011 رمضان في للبرنامج األول العرض

باإلضافة إلى  ،6BBC و 5CNN قنوات شاشات على ظهور مقتطفات منه خالل من العالم أنحاء

 بین من وذلك ویك، بیزنس بلومبرج ومجلة الجاردیان، صحیفة الصحف اإلعالمیة كصفحات

 على متابع ألف 600 من أكثر له اإلعالمیة، حیث وصل عدد المتابعین الوسائل من العدید

 على معجب ألف 680 من أكثر إلى إضافة" تویتر" االجتماعي التواصل موقع على صفحته

 باسم(البرنامجین  من كل حصل قد و ،"بوك فیس" االجتماعي التواصل موقع على صفحته

 موقع على مشاهدة ملیون 120 من أكثر على مجتمعین ") البرنامج"وبرنامج  +B شو یوسف

 دیلي ذا" برنامج على ضیفاً  لیحل یوسف ستیوارت جون دعا ،2012 حزیران فقط، وفي یوتیوب

 أنا: "قائالً  یوسف لباسم متحدثاً  ستیوارت علق البرنامج وفي معه، مطولة مقابلة إلجراء" شو

 تنفیذه تم ذكي برنامج إنه فیه، مبدع وأنت ممیز، برنامجك ولكن الفكاهة، أعمال عن القلیل أعرف
                                                

5  CNN )Cable News Network (والتي للبثّ  تیرنر منظومة أقسام إحدى هي أن أن والسي تورنر تد بواسطة م1980 عام أوجدت سلكي، تلفزیون شبكة هي أو 

 88.2متاحة CNN ال قناة أصبحت 2004 دیسمبر وفي ،)ساعة 24( المتواصل الخباري البث فكرة استحدث من أول بأنها القناة إلى یشار. وارنر تایم شركة تملكها

 مدینة في اأستدیو هاته ومن بأطلنطا CNN مركز من أساساً  برامجها القناة األمریكیة وتقدم المتحدة الوالیات بفنادق حجرة 890000 من وأكثر أمریكي بیت ملیون

 دولة 212 من أكثر في شخص ملیار 1.5 من ألكثر المتاحة والخدمات الشبكات من للكثیر االنضمام القناة استطاعت عالمیاً . واشنطن األمریكیة والعاصمة نیویورك

  .(arabic.cnn.com)العالم  في ساعة 24 مدار على ومشاهدة انتشاراً  القنوات شبكات أكثر من CNN ال قناة تصبح وبذلك ومنطقة

6  BBC البریطانیة اإلذاعة هي هیئة )British Broadcasting Corporation (ذلك قبل أما م،1927 عام تأسست المتحدة، المملكة مقرها مستقلة إعالمیة هیئة 

 وقد اإلنتاج، ومؤسسات القنوات، من شبكة اآلن الهیئة تضم م،1923 عام الخاصة الشركات من مجموعة ید على تأسست قد وكانت البریطانیة اإلذاعة شركة اسمها فكان

 القضایا تناول في بعید حد إلى والحیاد بالشفافیة البریطانیة اإلذاعة هیئة في األخبار وتقدیم تناول سیاسة تتّسم بالعربیة، ناطقة إخباریة قناة م2008 مارس في اطلقت

 من ال حكومي دعم أي تلقیها لعدم نتیجة هو إعالمیة كمؤسسة حیادها أن سي بي البي تقول السیاسیة، والقناعات اآلراء في شدید اختالف یسوده عالم في العالمیة

 المواطن من مباشر بشكل یأتي تدیرها التي واإلذاعات والمحلیة الفضائیة التلفزیونیة قنواتها بشبكة الضخم تمویلها إن بل أخرى حكومة من وال البریطانیة الحكومة

 البریطانیة الحكومة تجمعها سنویة ضریبة یدفع أن مالكه على امتالكه حال في الذي بریطانیا في تلفاز جهاز كل على الدولة تضعها التي الضرائب خالل ومن البریطاني

 على یؤثر قد وجوده حال في الذي األمر( البریطانیة الحكومة من مادیة تبعیة أیة من المختلفة وهي بتحررها بفروعها سي بي البي لتمویل تذهب عتیدة میزانیة لتشّكل

 في برامجه بث البریطانیة اإلذاعة بهیئة العربي القسم اإلعالمیة، بدأ السیاسة تناول حریة لها تتیح تامة مادیة باستقاللیة تتمتع سي بي بي ال فإن) الحكومة إلى انحیازها

العربي  القسم تأسیس عند األخبار نشرة قرأ من أول هو سرور وكان المذیع كمال أجنبیة بلغة یبث قسم أول وكان ،1938 عام ثاني كانون/ كانون الثاني من الثالث

(www.bbc.co.uk/arabic).  
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 التي الفقرات أكثر من واحدة هي باسم باستضافة ستیوارت جون فیها قام التي الفقرة كانت". جیداً 

 .(www.albernameg.com, 2014)ستیوارت  جون موقع على مشاهدات أعلى على حصلت

السیاسي الساخر  إن اإلعالمي باسم یوسف وبرنامجه (Cesari, 2014, P.181)وبحسب 

 لقب علیه أطلق حتى العالم أنحاء جمیع في المصریین وعقول قلوب في مكاناً  قد ضمن لنفسه

 الهواة مبادرات من لعدد إلهام مصدر یوسف اإلعالمي باسم نجاح ، فأصبح"النیل ستیوارت جون"

 یوسف باسم" برنامج على تنفیذها في یعتمدون الذین االجتماعیة اإلعالمیة الوسائط مختلف على

  .B "+(Cesari, 2014, P.181) شو

  ":البرنامج"مواسم برنامج 

  :الموسم األول

 هتقدیم برنامج، عرض على المقدم باسم یوسف ب)باسم یوسف شو(برنامج  نجاحبعد 

في اب  "برنامجال"برنامج  الجدیدى تحت المسمله ذیعت أول حلقة أُ و  ،قناة أون تي في على

  .)http://www.albernameg.com,2014(كامل واستمر الموسم لمدة عام  م2011

  :لموسم الثانيا

 الثاني الموسم" البرنامج" برنامج لتقدیم الفضائیة CBC قناة مع بالتعاقد یوسف باسم قام

 في ستیوارت جون األمریكي اإلعالمي وتیرة وعلى األولى الوتیرة عن مختلف بشكل ولكن

  في  البلد  بوسط  القاھرة رادیو  مسرح في  البرنامج یذاع حیث" شو دیلي ذا" الشھیر برنامجھ

 2012/الثاني تشرین/23 في الموسم ھذا حلقات أولى وكانت كبیر جمھور وجود

)http://www.albarnameg.com,2014 (  
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  :الثالثالموسم   

على  2013تشرین األول  25قدم باسم یوسف في هذا الموسم حلقه واحدة فقط بتاریخ 

  . (http://www.albernameg.com,2014)، ثم توقف البرنامج ألسباب تخص القناة CBCقناة 

  : الموسم الرابع

على قناتهم، " البرنامج"بالتعاقد مع باسم یوسف على عرض برنامج  MBCقامت قناة 

والبرنامج مستمر حتى  2014شباط  7ات الموسم الرابع في وبالفعل تم عرض أولى حلق

إیقاف  ولكن مع تسلم الرئیس السیسي لمنصبه تم .)4http://www.albernameg.com,201 (االن

  .برنامج البرنامج

  :اإلعالمي باسم یوسف -6

 القاهرة، 1974عام  آذار 22 موالید من یوسف، محمد رأفت المصري باسم اإلعالمي

 جامعة من والصدر القلب جراحة في دكتوراه على وحصل 1998 عام الطب كلیة من تخرج

 الطبیة األجهزة شركات أحد في ونصف سنتین لمدة وأوروبا أمریكا في للعمل یوسف القاهرة، سافر

 سافر ثم الدكتوراه على للحصول لمصر وعاد والرئة، القلب زراعة تكنولوجیا بتطویر المهتمة

 ،2005 عام أمریكا المهنة مزاولة رخصة على وحصل القلب، زراعة جراحات على للتدرب ألمانیا

 . (www.mbc.net, 2014)2006 عام البریطانیة الجراحین كلیة زمالة على حصل كما

 خالل من كانون الثاني، 25 ثورة بعد 2011 آذار في اإلعالمي عمله یوسف باسم بدأ

 واستخدم للفیدیو،" یوتیوب"موقع  على الخاصة قناته عبر+" B شو یوسف باسم" برنامجه حلقات

 واستخدم المصري، اإلعالم عن والذعة كومیدیة نقد رسائل لتوصیل االجتماعي التواصل مواقع

 حلقة 108 من أكثر عرض تم التحریر، حیث لمیدان للخلفیة ولوحة فقط وكرسي طاولة ذلك في
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مشاهدة  ملیون 15 من أكثر البرنامج حلقات مشاهدات وبلغت البرنامج، من

(www.mbc.net,2014)  

 اإلعالمي باسم یوسف على المصریة" On TVفي  تي أون" قناة عرضت ما وسریعاً 

 ملیون نصف تبلغ میزانیة له وخصصت" البرنامج" اسمه ساخر سیاسي برنامج إلنتاج صفقة

 من برنامجه تحول الذي األوسط الشرق من أوائل اإلعالمیین في یوسف جعل مما تقریبًا، دوالر

 الساخرة بمالحظاته یبدأ حیث فقراته في متنوع التلیفزیون، فبدأ بعرض برنامج شاشة إلى اإلنترنت

 والتیارات المجاالت مختلف من ونجوم عامة شخصیات باستضافة یقوم ثم الجاریة األحداث على

 ,www.albernameg.com)حلقة   كل في مختلفة فنیة مواهب خالل من بالترفیه الحلقة وتنتهي

2014) .  

قلیمیة ودولیة كونه األول من قام  القى هذا اإلعالمي الساخر ضجة إعالمیة محلیة وإ

لقد "امج السیاسیة الهزلیة الساخرة بشكل مباشر، فكتبت عنه مثال مجلة بلومبرغ بهذا النوع من البر 

شكل جراح القلب باسم یوسف بنكاته الملتویة الساخرة نجاحًا خاطفًا في عالم اإلعالم المصري 

الجدید فالمسلسالت القلیلة المعدودة التي بدأها على الموقع االلكتروني الیوتیوب بعد سقوط 

ي مبارك والتي حظیت بعد ذلك بعشرات المالیین من المشاهدات، تحولت إلى نوع الرئیس حسن

اعتبر أحد أهم  البرنامجفبرنامجه . جدید من البرامج ألكبر سوق تلفزیوني في الشرق األوسط

. البرامج السیاسیة الساخرة في الساحة المصریة وقد یكون األهم في الساحة العربیة ككل

)www.bloomberg.com,2014(  

وبالنسبة لهاني صبرا وهو محلل مصري لدى مجموعة یوراسیا لألبحاث السیاسیة فان 

إنني أفكر "طموح یوسف تسیر یدا بید متخذة طریقا مشحونًا بالطاقة ویقول صبرا من نیویورك 

بالذي یقوم به اآلن انه عمل جريء تماما انه یسخر من القیادة العسكریة في مصر ویسخر من 
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  ".ین اعتقد أن هذا األمر لم یكن مسموحا به تحت حكم مبارككل السیاسی

)http://eurasiagroup.net,2014(  

وتوجیه تهم  أثار استجواب اإلعالمي باسم یوسفونتیجة هذا لنوع من البرامج الحرة فقد 

ونشر أخبار كاذبة، الرأي العام المحلي والعربي  مرسي  إهانة الرئیس له منها ازدراء األدیان و

هیومن رایتس «نقلت صحیفة السفیر اللبنانیة عن هبة مریف مدیر منظمة ، فمثًال قد والعالمي

التحقیق مع یوسف یمثل أخطر إهانة لحریة التعبیر منذ تولي «إن : في مصر قولها» ووتش

  )www.hrw.org,2014( .»السلطة في مصر هذا العام» اإلخوان المسلمین«جماعة 

» نیویورك تایمز«و» اإلندبندنت«و» واشنطن بوست«صحف  كما أشارت تقاریر نشرتها

، إلى أّن اتهام باسم یوسف بإهانة الدین اإلسالمي والرئیس محمد مرسي، »فاینانشال تایمز«و

  )www.washingtonpost.com,2015( .»تهدف إلى إسكات منتقدي الرئیس اإلخواني«

همت واشنطن السلطات وفي رد الفعل األمریكي حول استدعاء باسم یوسف فقد ات

حیث صرحت فیكتوریا نوالند المتحدثة باسم وزارة الخارجیة ، المصریة بخنق حریة التعبیر

» روسیا الیوم«ونقل موقع " إن لدینا بواعث قلق من خنق حریة التعبیر في مصر" األمریكیة قائلة

صدرت في اآلونة إن هذه القضیة إلى جانب أوامر اعتقال "نقًال عن نوالند قولها للصحفیین 

األخیرة بحق نشطاء سیاسیین آخرین دلیل على اتجاه مقلق یشهد تزایدا في القیود على حریة 

الحكومة المصریة تحقق فیما یبدو في هذه القضایا، بینما تتباطأ أو ال تتحرك بشكل ، وأن التعبیر

وأیضًا ) ألول الماضيفي كانون ا(مالئم بالتحقیق في الهجوم على المتظاهرین أمام قصر الرئاسة 

ال یبدو أن هناك تطبیقًا متساویًا األمن، ففي حاالت أخرى من العنف المفرط من جانب قوات 
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إن الوالیات المتحدة ستواصل الضغط من أجل احترام حقوق اإلنسان في ، كما للعدالة هنا

  )www.rt.com,2014( .»مصر

ضیة باسم یوسف، إذ كتبت صحیفة وبالمقابل فقد اهتمت كل وسائل اإلعالم العالمیة بق

إن محاكمة اإلعالمي الساخر باسم یوسف، ألقت مزیدًا من "البریطانیة، في تقریر لها » الغاردیان«

ل إشارةً إلى أّن و الضوء على المخاوف بشأن حریة الرأي والتعبیر في مصر  أّن هذا التحرك یمّث

ة، نظام الرئیس مرسي الذي یقوده اإلسالمیون، مستعّد اآل ن التخاذ مزید من اإلجراءات االستبدادیّ

  )www.theguardian.com,2014( .»ضّد المعارضین

أخذ التضامن مع اإلعالمي » تویتر«و» فیسبوك«وعلى مواقع التواصل االجتماعي 

الساخر شكًال مختلفًا، فنشطاء عدیدون وضعوا صورة باسم یوسف كصورة لحساباتهم الشخصیة، 

احتوى على آالف التغریدات التي » باسم یوسف«على تویتر یحمل اسم » تاغ«وظهر مفتاح 

األكادیمي والمفكر المصري المصطفى  تغریدهوتظل  .یتضامن أصحابها مع اإلعالمي المصري

: حجازي هي األكثر تبادًال من بین كل التغریدات على مواقع التواصل االجتماعي والتي قال فیها

تحیة  ،الشعب المصري یناضل ساخرًا وباسمًا في وجه المحن وبقي ،زال عن مصر كل الطغاة«

  .»دمت یا باسم مناضالً  ،مصري» باسم«لكل 

فاز اإلعالمي الساخر باسم یوسف بالجائزة الفضیة في مهرجان ونتیجة لكل ما سبق فقد 

 ،“البرنامج”نیویورك ألفضل أعمال التلفزیون واألفالم، في فئة أفضل مذیع، وذلك عن برنامجه 

، "ناب شو"تسلم الجائزة، خالل حفل توزیع الجوائز الذي أقیم على هامش مؤتمر ومعرض فقد 

حصل على جائزة الصحافة و . وهو أحد أهم مؤتمرات اإلعالم والترفیه الرقمي على مستوى العالم
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 -http://www.alef( .الحرة، مساء الثالثاء، مع ثالثة صحافیین آخرین من بلدان مختلفة

yaa.com,2014(  

، فإن لجنة حمایة الصحافیین في نیویورك "أسوشییتد برس"وبحسب ما ورد في وكالة 

منحت كال من باسم یوسف من مصر وجانیت هنستروزا من اإلكوادور، وندیم سینر من تركیا، 

وعلق باسم یوسف ، 2013ونجوین فان هاي من فیتنام، الجوائز الدولیة لحریة الصحافة لعام 

من المدهش حقًا أن أحصل على هذه الجائزة، بالنظر إلى حقیقة أنني لست : "الً على تكریمه قائ

یجرى تشبیه یوسف  الذي، وسلم الجائزة له صدیقه اإلعالمي األمیركي جون ستیوارت، "صحافیاً 

 ."یشرفني للغایة أن یتم ذكر اسمي مع مقاتلي الحریة من تركیا واإلكوادور وفیتنام: "به، وأضاف

)www.ap.org,2015( 

وذكر بیان صدر عن اللجنة الدولیة لحمایة الصحافیین، التي تتخذ من مدینة نیویورك 

األمیركیة مقرًا لها، أن یوسف خضع لتحقیقات قانونیة بسبب برنامجه اإلخباري الساخر، بینما 

اضطرت هینوستروزا إلى أن تتخلى مؤقتًا عن تقدیم برنامج تلفزیوني، لضمان سالمتها بعد 

، وقد تصُدر بحقه عقوبة "نشاطات إرهابیة"ا للتهدید، فیما یواجه سینیر اتهامًا بممارسة تعرضه

، وذلك بحسب ما أفادت شبكة  15بالسجن لمدة    .اإلخباریة" سي إن إن"عامًا

)www.cnn.com,2014(  

  :CBCالقناة الفضائیة المصریة  

تهدف إلى إعالم في منظورها اإلعالمي الخاص، فهي مصریة منوعة فضائیة قناة هي 

في مواجهة  راقي یطرح ویناقش آراء جمیع طوائف المجتمع المصري لتلعب بذلك دورًا فعاالً 

، فضل من خالل برامجها المتعددةأبلیة قوحلول مست مشاكلتحدیات مرحلة ما بعد الثورة، وطرح 
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تكوین  ىیم وسد الفجوات ومساعدة المشاهد علللقناة هو توسیع المفاه ةالمحوری ومن األهداف

وجهات نظر واتخاذ مواقف بال تأثیر أو ضغوط من خالل توضیح الصورة كاملة أمامه ومناقشة 

فالقناة لیست لها أي توجهات ، سس ومبادئ اإلعالم المصريأُ  ىتقوم القناة علاآلراء، و مختلف 

راء آاحترام  ىة القضایا بشكل ایجابي یعتمد علسیاسیة أو دینیة ولكنها قناة تهدف الي معالجة كاف

 ،تاحة الفرصة لكل التیارات السیاسیة والدینیة واالقتصادیة للتعبیر عن رأیهاإ فراد والجماعات، و األ

 ومخاوفهمجمیعهم یشاركوا بأفكارهم  وغیرهمفالسیاسي والثوري ورجل الشارع والكاتب والطالب 

نما هي قناة لكل إ ناة البرنامج الواحد أو الصوت الواحد، و لیست ق فهي وتطلعاتهم لمستقبل أفضل

 ٢٠١١نایل سات، وقد بدأ بثها في تموز قمر التبث قناة سي بي سي من القاهرة على األصوات، 

),2013eg.com-www.cbc( . تهدف ومن منظور الباحثة فهي تعتقد أن هذه القناة هي قناة منوعة

الثورة ولكن بمنظور الباحثة أیضا إن لهذه القناة توجهاتها  دإلى مواجهة المواضیع المطروحة ما بع

بهذه السیاسات  مالسیاسیة المحایدة لجهة دون غیرها وهي قد تقوم بتوجیه العاملین بها بااللتزا

مشاهد والمتابع ، ولذلك من الممكن أن یالحظ ال)مصلحة وسیاسة القناة(والتوجهات التي تخدم 

الباحثة أن الداللة  دلهذه القناة أن كافة البرامج السیاسیة لهذه القناة لها توجه سیاسي واحد وباعتقا

الموضوعیة لهذا التوجه هو في برنامج البرنامج للحلقة األولى من الموسم الثالث التي اعتبرتها 

لبرنامج بشكل مفاجئ ونهائي القناة أنها خالفت توجهات وسیاسة القناة وبذلك تم إیقاف ا

(http://www.mbc.net/ar/programs/al-hokom.html,2014) .  
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  :الدراسات السابقة : ثالثًا 

  :من اهم الدراسات ذات الصلة بموضوع الدراسة ما یلي

  :الدراسات العربیة .1

  القیم االجتماعیة في البرامج :" ، دراسة بعنوان)2012(الحالحلة، علي، أجرى الباحث

برنامج یسعد "الحواریة في التلفزیون األردني من وجهة نظر طلبة الجامعات األردنیة 

  .، جامعة الشرق األوسط، عمان، األردن"صباحك نموذجاً 

) صباحك دیسع( هدفت هذه الدراسة إلى التعریف بالقیم االجتماعیة في البرنامج الحواري 

یم االجتماعیة ذات أهمیة للفرد والمجتمع، وفي وعالقتها بالقیم لدى الشباب الجامعي، حیث تعد الق

الفترة األخیرة حدث تغییر في القیم االجتماعیة لدى األفراد خاصة الشباب الذي مازالوا في مرحلة 

تشكیل القیم االجتماعیة لدیهم وتعتبر وسائل اإلعالم أحد المصادر التي یستقي منها الشباب 

ن القیم االجتماعیة التي تعكسها البرامج الحواریة قیمهم وفي ضوء ذلك تكشف هذه الدراسة ع

وتأثیرها على القیم االجتماعیة لدى الشباب، وبالتالي فقد مثلت مشكلة الدراسة عالقة القیم 

وجاءت أهمیة الدراسة من . االجتماعیة التي یتبناها الشباب بالقیم التي تبثها البرامج الحواریة

  . حواریة على القیم االجتماعیة لدى الشبابخالل الوقوف على تأثیر البرامج ال

طلبة الجامعات  تأهم األدبیات ذات العالقة باتجاها ضخلصت هذه الدراسة إلى استعرا

الذي یعرض على شاشة التلفزیون " یسع صباحك"األردنیة نحو القیم االجتماعیة في برنامج 

وتم استخدامه لتغطیة الجانب : انياألردني، وبالتالي اعتمدت هذه الدراسة على منهج البحث المید

التطبیقي من هذه الدراسة، والذي تحاول من خالله اإلجابة على أسئلة الدراسة واستخالص 

استبانة تم تطویرها ألغراض ) 350(نتائجها من خالل االعتماد على االستبانة، حیث تم التوزیع 
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حقق من ثبات أداة الدراسة واستخدام الدراسة وفقًا للخطوات العلمیة المتعارف علیها، وقد تم الت

ألفا، وقد توصلت الدراسة إلى نتائج كانت جمیعها متعلقة بالقیم االجتماعیة التي  خمعامل كرونبا

  .تعرض في برنامج یسعد صباحك ومدى تأثیرها على الطلبة الجامعیین

لفزیونیة وأهمیة ارتبطت هذه الدراسة بدراستنا الحالیة بتناولها موضوع البرامج الحواریة الت

  .هذا النوع من البرامج في تأثیرها الثقافي واالجتماعي على المجتمع وبالتحدید على فئة الشباب

 :األجنبیة دراساتال .2

التكامل الخطابي والتجدید في : ذا دیلي شو:" ، بعنوان)2005(، جیوفري، بایامدراسة  .3

  .جامعة شمال كالیفورنیا، أمریكا ،"الصحافة السیاسیة، مجموعة تایلور وفرانسیس

Baym, Geoffrey, (2005), The Daily Show: Discursive integration and 

reinvention of political journalism, Routledge Taylor & Francis Group, The University 

of North Carolina, U.S.A.  

للمذیع جون ستیوارت ضمن البیئة  "ذا دایلي شو"تحدید موقع تهدف هذه الدراسة إلى 

اإلعالمیة الناشئة المعروفة من قبل قوى التكنولوجیا الحدیثة في واقع أصبح فیه استیعاب األخبار 

  .الحقیقیة أصعب للتحدید والتعریف واالستیعاب

لیس برنامجا لألخبار المزیفة ولكنه " ذا دایلي شو"خلصت هذه الدراسة إلى أن برنامج 

ة جدیدة، وتناقش هذه الدراسة أیضا بأن هذا البرنامج یستخدم تقنیات ُأخذت من تجربة إعالمی

أخبار متنوعة كومیدیة، وأخبار حواریة سیاسیة، وأنه مثال متقدم للدیمقراطیة معطیا نتائج عن 

للمذیع جون ستیوارت " ذا دایلي شو"وتستنتج هذه الدراسة أن برنامج . تزاید شهرة هذا البرنامج

  .ثیر لیعلمنا عن االحتماالت المختلفة للسیاسة في القرن الواحد والعشرینعنده الك
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البرامج  بمضامین من حیث االهتمامترتبط هذه الدراسة بموضوع الدراسة الحالیة 

التوصل فیما إذا كانت هذه البرامج هي أمثلة للتقدم بهدف اإلعالمیة السیاسیة الهزلیة الساخرة 

  .في عصرنا الحالي الدیمقراطي ولحریة التعبیر

  دراسة في دوافع : ال للنكتة:" ، دراسة بعنوان)2007(، جولیا وولسن، براین، فوكسدراسة

   ".و، سان فرانسسكTBAالمعرفة من مشاهدة برنامج ذا دیلي شو وشبكة األخبار، 

Fox, Julia, and Wilson, Brian, (2007), No Joke: A motivated cognition study of 

viewing the Daily Show and network TV news, TBA, San Francisco. 

 (motivated cognition theory)هدفت هذه الدراسة إلى استخدام نظریة اإلدراك المحثوث 

حیث تقوم هذه الدراسة بفحص إذا ما كان المشاهدین یعالجون ویتذكرون المعلومات السیاسیة 

للمذیع جون ستیوارت منها إذا " ذا دایلي شو"ا في برنامج ویتابعون بتركیز أفضل عند عرضه

عرضت بطریقة أكثر جدیة من مصادر معلومات كالسیاسیین والقنوات اإلخباریة وذلك عن طریق 

  . فهم مشاركة المشاهد

أن نشاط المشاهدین یختلف عند مشاهدة ذا دایلي شو عن  إلىخلصت هذه الدراسة 

ختالفات بدورها تؤثر على طریقه معالجة الرسالة أو المعلومة، ومن القنوات اإلخباریة وأن هذه اال

منظور محدد توجد هناك مخاوف قلیلة من أن هذا سیؤثر على المنتخبین الشباب الذین یشاهدون 

ویعتمدون في معلوماتهم السیاسیة على ذا دایلي شو، فضًال عن توصل الباحث إلى أن 

ذا "ومات بشكل أفضل عندما تعرض في إطار شكل برنامج المشاهدین یستوعبون ویعالجون المعل

  ".دایلي شو
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في " البرنامج"ارتبطت هذه الدراسة بالدراسة الحالیة بتناولها أحد البرامج المشابهة لبرنامج 

الشكل وفكرة المحتوى واألسلوب والكشف عن نقاط القوة ونقاط الضعف بجوانب العالقة ما بین 

  .البرنامج والجمهور

 الهزل المتمرد لبرنامج   : التشویش السیاسي للثقافة" :بعنوان ،)2007(وارنر، جیمي،  دراسة

 .، أمریكا، جامعة مارشال"ذا دیلي شو مع جون ستیوارت

Political Culture Jamming the Dissident Humor of the Daily Show with John 

Stewart  

هل یمكن للضحك عن : الرئیسي التاليهدفت هذه الرسالة إلى اإلجابة على السؤال 

طریق البرامج الهزلیة السیاسیة مثل ذا دایلي شو أن یبدد الخوف ویجعل األشخاص ینظرون إلى 

المواقف السیاسیة الحرجة من زاویة أخرى؟ أم یقدم مثال قوي على التشویش السیاسي للحضارة 

  ویضیفون تفسیرهم الهادم للسیاسة المهیمنة؟

الخطاب الذي وظفه ُكتاب برنامج ذا دیلي شو هو لیس اسة إلى أن خلصت هذه الدر 

الخوف المستخدم بشكل فاعل في التیار السیاسي المهیمن ولكن بدال من ذلك استخدموا نوع من 

هي تماما من نحتاجه  ذا دیلي شووربما خفة الظل الظاهرة في برنامج .  الهجو الهزلي والضحك

 Mikhailویتفق الناقد األدبي . لتي ترسخ السیاسة المهیمنةلوقف الجاذبیة الظاهرة الذي ا

Bakhtain (1981)   لو ضحكنا على الموقف سنستطیع أن نبحث فیه  ” الضحك یبدد الخوف"بأن

أن الضحك لدیه القوة والقدرة بان یقضي على أي شلل تحلیلي ینشأ عن . ونقیمه بل حتى ننقده

ستیوارت بأننا نغفل عن هذه الظاهرة القویة والممتعة  ویظهر برنامج الدیلي شو مع جون. الخوف

  .مما یضعنا في خطر
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ارتبطت هذه الدراسة بالدراسة الحالیة عن أهمیة هذه البرامج السیاسیة في تغییر التوجهات 

السیاسیة للجمهور عن طریق الضحك وكیفیة اختیار مواضیع البرنامج وتصنیفها من ناحیة 

  .المناسب لعرضها أهمیتها للجمهور في الوقت

  مع جون  ذا دیلي شو: ” أوال، إنهم أجانب" ":بعنوان ،)2007(روس، مایكل، دراسة

  .كندا ،"ستیوارت وحدود الضحكة المتمردة

“First, Tey’re Foreigner”: The Daily Show with Jon Stewart and The Limits of 

Dissident Lagher  

تخصص برامج الكومیدیا التي تظهر بأنها هادمة  هدفت هذه الدراسة إلى معرفة لماذا

  والمعارضة جزًء كبیرًا من هزلها لدعم المواقف األمریكیة الثابتة والمحدودة؟

خلصت هذه الرسالة إلى انه هناك تفسیر واحد هو التركیز على التعامل االستراتیجي 

وجه هجوه الساخر مع جمهورها مثلما مارك توین سندروم الذي قبل  ذا دیلي شولبرنامج   ُ أن ی

على مؤسسات بلده قام هذا الهزلي العظیم أوال بإعداد أوراق اعتماده كمواطن أصلي من البلد 

فإن ,وعلى نحو مشابه " األبریاء في الخارج" Innocents abroadبواسطة هجوه لألجانب في كتاب 

جون ستیوارت وشركته یشترون رخصتهم لیخسروا من الثقافة السیاسیة األمریكیة بمقدار كبیر من 

  .الضحك على ما هو غیر أمریكي

من حیث معالجتها لموضوع المفهوم المبطن للبرامج  ترتبط هذه الدراسة بالدراسة الحالیة

لتي قد تكون موجهة من قبل بعض األطراف السیاسیة ضد اتجاهات معارضة السیاسیة الساخرة وا

  .لألولى وقد استفادت منها الباحثة في تغطیة الجانب النظري للدراسة
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  برنامج ذا دیلي شو، والدور ": ادورنو"الضحك الرصین " :، بعنوان)2008(، سكوجارددراسة

  .، سان دییجوTBA، "الحرج للكومیدیا

Schuchard, J. E. (2008), Serous laughter “Adorno: The Daily Show, and 

Critical Role of comedy”, TBA, San Diego. 

للمذیع جون " ذا دایلي شو"هدفت هذه الدراسة إلى البحث عن كیفیة تأثیر برنامج 

رض النقدیة، حیث قام الباحث بع 7ستیوارت في األحداث ما بعد حرب العراق وفقا لنظریة أدورنو

نظریة أدورنو النقدیة للمجتمع الثقافي وأیضا نقاشه عن الهزل الجدي الذي كان إلهاما للتأمل 

أو الضحك الیائس كهروب من الواقع، بعد ذلك قام الباحث   الذاتي في مقابل الضحك المرح

ا بفحص الفترة ما بعد حرب العراق مناقشًا بأن هذه الفترة تعتبر حرجة وخطیرة والتي أعلن فیه

السیاسیین واإلعالم أن الهزل السیاسي في هذه الفترة عمل غیر وطني، بینما كان جون ستیوارت 

في ذا دایلي شو یعرض جهود هؤالء السیاسیین واإلعالم بطریقته الهزلیة، ومن ثم قام بتحلیل 

خبار شكل البرنامج بادئا بمونولوج الدخول أو االفتتاحیة التي یرتب فیها ستیوارت لقطات من األ

  .لیكشف بها سخافات مطالب السیاسیین واإلعالم

خلصت هذه الدراسة بمناقشة الباحث فكرة السخریة لألخبار كفكرة جدیدة لتحویل هذه 

األخبار إلى كومیدیا وتحویل الكومیدیا إلى أخبار تستحق المشاهدة وهنا تكمن قوة البرنامج، كما 

   .ن أن تكون غیر صحیة في هذا الوقتعرض مخاوفه بأن طریقه جون ستیوارت من الممك

                                                
 م،1969 اب  األلمانیة اإلمبراطوریة بروسیا، فرانكفورت، ،1903 سبتمبر 11( ألماني فیلسوف  Theodor Ludwig Wiesengrund  Adorno  أدورنو تیودور  7

 أعماله و النقدیة، النظریة أصحاب الرأسمالي والمجتمع الموسیقى وعلم للفن بدراسته اشتهر وقد -  االجتماعیة العلوم معهد -  الشهیرة فرانكفورت مدرسة رواد من رائد

 الفلسفة في العشرین القرن مفكري أبرز من أدورنو ویعتبر الحدیث، المجتمع لنقد أساسیة وهیجل وماركس فروید أعمال یعتبرون الذین مثل آخرین مفكرین أعمال مع تشترك

  .(www.iep.utm.edu/adorno)) السلطویة الثقافة، الشخصیة صناعةالتنویر، الدعایة،  جدل(الجمال من كتبه  وعلم
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للبرنامج ذا شرحًا مفصًال  تناولهاترتبط هذه الدراسة بموضوع الدراسة الحالیة من خالل 

باإلضافة إلى تناوله الجوانب السیاسیة " البرنامج"الدیلي شو والذي یعتبر البرنامج األم لبرنامج 

  .التي ركز علیها جون ستیوارت

 الهجو السیاسي وسخریة ما بعد عصر ستیفین :" بعنوان، )2009(كولیتا، لیسا،  دراسة

  . أمریكا ،"كولبرت وجون ستیوارت

Poliical Satire and Postmodern Irony in the Age of Stephen Colbert and Jon 

Stewart 

هدفت هذه الرسالة إلى الوصول للمعنى الحقیقي للهجو والهزل، ألنه یعتبر من 

ر سعة وسوء فهما ویطبق بشكل واسع على أي شكل من أشكل الفن في أي المصطلحات األكث

  postmodernityو تبین في أن السخریة في مرحله ما بعد الحداثة . وسیله من وسائل اإلعالم

  .تنفي وجود فرق بین ما هو واقع حقیقي و ما هو ظاهر

ما بعد الحداثة قد على الرغم من وجود دلیل على ان مرحلة خلصت هذه الرسالة إلى انه 

قتلت السخریة والهجو وأن كل نظریات الهزل تتجه بشكل أساسي إلى التناقض واالعتراف 

إذا تم النظر إلیه  –المفاجئ بأن العالم لیس كما هو متوقع أن یكون و إن الوعي بوجود التناقض 

ل الجمالي ولیس وكما اقترح فروید فإنه یأخذنا إلى تقدیر الشك,یخلق الضحك  - من مسافة كافیة

وبأنه بأي حال عند تعطل الفعل، فإننا قد . الفعلي والذي هو بالطبع النقد الرئیسي لفعالیة الهجو

وهذا بالمقابل، یمكن . نكون مجبورین بأن نرى األشیاء بطریقة جدیدة وان نعترف باحتماالت بدیلة

اء بطریقة مختلفة، وبالتالي أن یجعل المشاهدین أكثر تسامحا مع هؤالء الذین یقتربون من األشی

  .یلهمهم على أداء أفعال لم یأخذوها بعین االعتبار



69 
  

ارتبطت هذه الدراسة بالدراسة الحالیة من ناحیة تناولها االتجاه المضاد والناقد لهذه 

البرامج الحواریة الساخرة وضرورة االنتباه على أن هذه البرامج قد توجه المجتمع بالضحك على 

  .اویة والمواقف السلبیة التي ال یجوز الضحك علیها من الناحیة اإلنسانیةاألحداث المأس

  مع جون ستیوارت وموقف الجمهور  ذا دیلي شو:" ، بعنوان)2009(، جونثین، موریسدراسة

، أمریكا، جامعة كارولینا الشرقیة، قسم العلوم "2004یتغیر خالل اتفاقیات الحزب لعام 

  .السیاسیة

The Daily Show with Jon Stewart and Audience Attitude Change during the 

2004 Party Conventions. 

هدفت هذه الدراسة إلى كیفیة تغطیة برنامج ذا دیلي شو مع جون ستیوارت للسیاسة 

واستنادا على النظریات . وأیضا لتقییم القوة اإلقناعیه للهزل الفرید من نوعه في هذه البرامج

یتعلق بإقناعیة الهزل، فهذا البحث یرید قیاس إذا ما كان نمط ستیوارت الذكي في  الموجودة فیما

  . الهجو السیاسي والتأثیر الذاتي في الهزل له وزنه عند المشاهدین

خلصت هذه الدراسة إلى أن الكومیدیا السیاسیة مثل برنامج جون ستیوارت وستیفن 

دید من المراقبین وبأنها أصبحت مزود قانوني كولبیرت باتت وبدون قصد معترفة بها من قبل الع

في هذا الصدد، فقد ورث جون ستیوارت سلطة لم یسع إلیها وربما لم یرغب .لألخبار والمعلقون

هو اآلن أیقونة شعبیة للثقافة، ونسبة كبیرة من جمهور الناخبین األمریكیین یأخذون تعلیقات . بها

الجد، وسیكون من المهم أن نرى كیف یتناول هو جون ستیوارت السیاسیة الهجائیة على محمل 

  .وزمالؤه هذه المسؤولیة الجدیدة على مدى السنوات العدیدة القادمة
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من حیث أهمیة البرامج السیاسیة الساخرة في المجتمع  ترتبط هذه الدراسة بالدراسة الحالیة

اإلطار النظري للدراسة  ودورها في التأثیر على الرأي العام وقد استفادت منها الباحثة في بناء

  .والتعرف على آلیة معالجة البرامج الساخرة لألحداث السیاسیة 

  اإلسهاب في آثار الهزل في " :بعنوان ،)2009(ال و هولبت، بولك جیرمي، یانغ داناغدراسة

أمریكا، مدرسة التواصل االجتماعي، الجامعة  ،"برنامج ذا دیلي شو مع جون ستیوارت

  . األمریكیة

Humor Complexity and political Influence: An Elboration  Liklehood 

Approach to the Effects of Humor Type in the Daily Show with Jon Stewart. 

هدفت هذه الرسالة إلى تقییم مدى الردود وأیضا التغییر في الموقف للمشاهدین عند 

ستیوارت یهجو من خاللها السیاسة األمریكیة مشاهدتهم كلیبات لبرنامج ذا دایلي شو مع جون 

وطلب من هؤالء المشاهدین والذي یبلغ عددهم . تجاه العراق مستخدما أما االستهزاء أو السخریة

  .إن یردو على هذه الرسائل وقد تم التقییم بناء على مقیاس ما قبل وما بعد االختبار) 188(

ات رئیسة بین التعقید في الهزل والرد خلصت هذه الرسالة إلى أن البیانات أظهرت عالق

وسلطت الضوء على مسألة فیما إذا كان یتوجب أن یؤخذ تأثیر الهزل في عملیة اإلقناع بعین 

االعتبار أو ال، إما فیما یتعلق بآلیة الهزل فانه قد یلهي الجمهور ویصرفهم عن الحجة الرئیسة 

درة الجمهور على الرد على تلك الرسالة، عن طریق طلب المصادر ذات اإلدراك المحدود وتقلیل ق

" مجرد نكتة" وقد یقلل الهزل من رغبة الجمهور في الرد على الرسالة وذلك الن تلك الرسالة هي

  .وال تستحق أن یكون لها اعتبار أعمق
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تتفق هذه الدراسة مع الدراسة الحالیة في ضرورة قدرة البرامج السیاسیة الحواریة الساخرة 

هات السیاسیة نحو تعدیل تصرفاتهم وسیاستهم من خالل توعیة الجمهور فیما في توجیه الج

  .یحدث في البالد كون هذه البرامج تعد مصنفة كبرامج إخباریة

  ذاكیف یحاسب برنامج   : السخریة من األخبار:" بعنوان ،)2010(باینتر، تشاد، دراسة 

واشنطن، جامعة  ،"المسؤولیة مع جون ستیوارت نشرات األخبار العادیة ویحملهاشو  دیلي

  .لّي 

Mocking the News: How the Daily Show with Jon Stewart Holds Traditional 

Broadcast News Accountable 

ذا دیلي هدفت هذه الدراسة إلى رؤیة كیفیة محاسبة جون ستیوارت وزمالئه في برنامجه 

ارت یحمل هؤالء من یدعون بأنهم یمارسون لوسائل اإلعالم العادیة، ویقترح البحث أن ستیو  شو

الصحافة المسؤولیَة كاملة أمام الناس الذین یزعمون بأنهم یخدمونهم ویضع لهم جون ستیوارت 

  .معاییر لتلك المسؤولیة

خلصت هذه الدراسة إلى أن هدف الدیمقراطیة هو إیجاد أفضل توازن ممكن بین الحریة 

ح دى الطرق لتحقیق هذا التوازن بین الحریة والمسؤولیة هو من جهة والمسؤولیة من جهة أخرى، وإ

تعزیز مسائلة وسائل اإلعالم أو ماهیة اآللیة التي تُستدعى بها وسائل اإلعالم لتفسیر وفائهم 

عندها سینبه هذا ,حارسًا على السلطة الرابعة ذا دیلي شوإذا اعتبرنا جون ستیوارت و, بالتزاماتهم

بالمعاییر األخالقیة من خالل الضحك، فقد نجح ستیوارت أن یبین  البرنامج جماهیره ویبلغهم

الصحافة اإلخباریة یمكنها أن تفعل األفضل : مواضیعه وهو ال یخفي ما یبدیه من أقوال جدیة بأن

ومن خالل الهزل السیاسي قد تبین ان برنامج . لتدعم النظام الدیمقراطي الذي أعطاها هذه الحیاة

  . وعملیة لهذه المسائلةستیوارت أداة ناجحة 
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  تحلیل : فقدان النكتة" :بعنوان ،)2011(ستبان، ریو والیكیا، كیمت، جونسن، انا، ایدراسة

، امجموعة تایلر وفرانسیس، جامعة شمال كالیفورنی" في كیفیة استقبال وفهم النص الساخر

  .أمریكا

Anna Johnson, Esteban, Rio and Alicia, Kemmitt, (2011), missing the joke: a 

reception analysis of satirical texts, Routledge Taylor & Francis Group, The 

University of North Carolina, U.S.A.  

نتائج ردود أفعال المشاهدین عند مشاهدتهم للبرامج السیاسیة هدفت هذه الدراسة إلى تقییم 

األدب واالتصال والصحافة یقولون أن الهزل السیاسي الهزلیة، حیث أن معظم الناقدین في حقول 

كتقنیة یصعب فهمها وأیضا باإلمكان أن تعطي نتائج عكسیة، هذه المخاوف تنبع من طبیعة 

  .السخریة والتي هي أساس هذه البرامج

خلصت هذه الدراسة إلى أنها تؤكد نتائج مهمة بالنسبة لدراسة ردود أفعال المشاهدین، 

رامج السیاسیة الهزلیة، وهي أن المشاهد عنصر فعال وممكن أن یقدم نتائج عند تعرضهم للب

األول یخص المشاهدین : مفاجئة ومعقدة ورفیعة الثقافة، وتوصلت إلى أن المشاهدین على نوعین

الذین یستوعبون الهزل المقصود من هذه البرامج ویعتبرون رفیعوا الثقافة، أما النوع الثاني فهم 

  .ین ال تصلهم الرسالة التي من وراء الهزلالمشاهدین الذ

أحد الجوانب الهامة في  تناولتنها قد أترتبط هذه الدراسة بالدراسة الحالیة من حیث 

البرامج السیاسیة الهزلیة والذي یرتكز على نسبة تأثیر هذه البرامج على المشاهدین باإلضافة إلى 

جه مقدمي هذا النوع من البرامج وكیفیة اإلى بعض المشكالت والصعوبات التي قد تو  تناولها

  .وقد استفادت منها الباحثة في تحقیق الجانب النظري من الدراسة التغلب علیها
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  األخبار المقلدة واأللفة اللغویة : ”ثرثرة الثرثارین "":، بعنوان )2012(باردین، الیس، دراسة

  .رنیاأمریكا، جامعة كالیفو ، "الوطنیة واإلعالم الجدید في رومانیا

“The Tattlers’ Tattle”: Fake News, Linguistic National Intimacy, and New 

Media in Romania 

 Cornica Carcotasilorهدفت هذه الدراسة إلى تحلیل برنامج الهجو الناجح الروماني 

بث أسبوعیا في رومانیا في سیاق المشهد التلفزیوني لمرحلة ما ) ثرثرة الثرثارین( ُ بعد الذي ی

االشتراكیة في رومانیا، وهل لهذا لبرنامج القدرة على كبح جماح سخط المواطنین من السیاسة أم 

  .ال

خلصت هذه الدراسة إلى أن الفهم المعقد للبرامج المقلدة لألخبار أكثر من مجرد قراءه 

نما تناقش فكره األلفة اللغویة الوطنیة وأن هذا البر  نامج عن طریق عادیه لوظیفتهم كطریقه للنقد وإ

استخدامه لنكهة األدب الهجائي والكومیدي كان له قدره كبیره على كبح جماح وسخط الشعب من 

  .السیاسة الرومانیة

موضوع البرامج الحواریة  تناولهاترتبط هذه الدراسة بموضوع الدراسة الحالیة من خالل 

 Cornica Carcotasilorاني برنامج الرومHGالمفتوحة وأسلوبها النقدي السیاسي من خالل تبني 

باعتباره برنامج حواري كومیدي سیاسي ینتقد المرحلة االشتراكیة في رومانیة وقدرة الكومیدیا على 

  .تغییر نظرة المجتمع لهذا التوجه السیاسي

  فهم الحروب الثقافیة عبر االعالم السیاسي " :بعنوان ،)2012(جروندین، دیفید، دراسة

، "اد برنامج ذا دیلي شو كوسط لتقییم الحروب الثقافیةجون ستورت ونق: الساخر

  .االستعراض الكندي للدراسات األمریكیة، كندا
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Grondin, David, (2012), Understanding cultural wars through satirical political 

infotainment TV: Jon Stewart and the Daily Show's critique as mediated re-enactement 

of the culture war, Canadian Review of American studies, Canada.  

هدفت هذه الدراسة إلى تعمیق القناعة بأهمیة البرامج السیاسیة الهزلیة ومكانها في 

، وأن هذه النوعیة من البرامج یجب أن تدرس بحذر ألنها تلعب دورا سیاسیا في الحروب الثقافیة

حداث السیاسیة، لذلك أخذ الباحث هذه البرامج السیاسیة الهزلیة كنموذج توسطها إلعادة تمثیل األ

وأرضیة لهذه الدراسة، حیث كان تركیز الباحث أوال على كیفیة تمثیل هذه الحروب الثقافیة في 

البرامج السیاسیة الهزلیة وكیفیة تأثیرها على السیاسة األمریكیة، ومن ثم تحلیلها كبرامج تمتهن 

  .السیاسة

صت هذه الدراسة إلى دلیل قاطع بأن هذه البرامج السیاسیة الهزلیة تلعب دورا مهما في خل

  .السیاسة بالنسبة للوسط اإلعالمي وتؤخذ بعین االعتبار لقوة تأثیرها

لتناولها موضوع البرامج الهزلیة ودورها السیاسي في ترتبط هذه الدراسة بموضوع الدراسة 

  .منها الباحثة في بناء اإلطار النظري للدراسةالحروب اإلعالمیة وقد استفادت 

  األخبار الوهمیة الساخرة والخطاب األمریكي " :، بعنوان)2012(، ایان، رایليدراسة

  .، المجلة األمریكیة للثقافة، أمریكا"السیاسي

Reilly, Ian, (2012), Satirical fake news and/ as American political discourse, 

The Journal of American culture, U.S.A.  

الدراسة إلى إعادة عرض الخطاب السیاسي في البرامج السیاسیة الهزلیة خالل هدفت هذه 

م، باعتبار هاتین 2008حرب العراق، واالنتخابات األمریكیة عام : فترتین حرجتین سیاسیًا وهما

ة وجذبت االنتباه أكثر من أي أخبار أخرى، الفترتین قد أخذتا حیزا كبیرا في األخبار السیاسی
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باإلضافة إلى أنه یشرك الطریقة التي تتفاعل بها البرامج السیاسیة الهزلیة مع حقیقة ممارسات 

  .جمع األخبار

خلصت هذه الدراسة إلى أن البرامج السیاسیة الهزلیة قد قدمت تصوراتها بالنسبة للخطاب 

االنتخابات األمریكیة، واستخلصت أربع مفاهیم عن كیفیة العام الذي یختص بواقع حرب العراق و 

 :تأثیر هذه البرامج على المشاهدین وهي

 .الرموز واإلیحاءات من قبل المذیع

 .العناصر الهزلیة

 .المشاهد

 .الوسائط المتعددة

تتفق هذه الدراسة مع موضوع الدراسة الحالیة بكونها تهتم بالمضامین السیاسیة الهزلیة 

  .في الخطابات لهذا النوع من البرامجالساخرة 

  :ما یمیز هذه الدراسة

تتمیز هذه الدراسة كونها من أولى الدراسات العربیة الحدیثة التي تتناول تحلیل المضون 

لباسم یوسف معتمدة على ) البرنامج(السیاسي الساخر ألحد البرامج السیاسیة الساخر برنامج 

درجة توجیه المضمون السیاسي لهذا البرنامج في حین أسلوب تحلیل المضمون في الوصول إلى 

 لم تجد الباحثة أي دراسة سابقة قد تناولت مواضیع مباشره مستخدمة نفس األسلوب
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  الفصل الثالث

  )الطریقة واإلجراءات(منهجیة الدراسة 

في تنفیذ هذه الدراسة،  ذي اتبعتهال اإلطار التطبیقيفي هذا الفصل  ةالباحث تناولت

مجتمع الدراسة والتحدث عن سماته وخصائصه  منهج الدراسة ومن ثم تحدید والمتمثلة بتحدید

والتوسع في تحلیلها للتوصل إلى نتائج ومن ثم استنتاجات دقیقة  واختیار العینةبشكل عام 

  .وعلمیة

  : منهج البحث المستخدم

 ألغراض متهِ ءلمال ”Descriptive analysis“ ة المنهج الوصفي التحلیليالباحث استخدمت

، واتبعت أسلوب تحلیل المضمون كونه تقنیة تستخدم في الدراسات اإلعالمیة تهدف إلى الدراسة

تحویل المادة األدبیة أو اإلعالمیة أو غیرها إلى وحدات منطقیة قابلة للقیاس من خالل االعتماد 

على عدد أو زمن تكرارات أو جمل أو كلمات أو مصطلحات أو رموز وردت في النص أو ظهور 

الت ومعاني متضمنة في مادة التحلیل، وتسعى هذه التقنیة إلى الكشف عن الداللة أفكار ودال

على جمع البیانات والمعلومات المتعلِّقة  هذا المنهجیعتمد الكامنة وراء المعنى وتفكیكها، حیث 

نة الدراسةب حالة صحة الفرضیات التي تصف  الختبار ومن ثم العمل على وصفها، مجتمع وعیّ

مناسبة للبحث الدوات األ اختیاریتطلب فاسة أو اإلجابة على األسئلة المتصلة بذلك، موضوع الدر 

العینة والدقة في تحلیل البیانات والخروج منها  اختیاروالتأكد من صالحیتها، وكذلك الحرص على 

  ).2011:294اآللوسي، ( الصحیحة والمناسبة باالستنتاجات
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ي أن تحلیل المحتوى لیس منهجًا قائمًا ومن جهة أخرى ینبغي توضیح قضیة هامة وه

نما هو مجرد أسلوب أو أداة یستخدمها الباحث ضمن أسالیب أخرى في إطار منهج  بذاته وإ

متكامل هو المنهج الوصفي والمسحي في الدراسات اإلعالمیة حیث یسعى الباحث إما لوصف 

م أو الوسائل اإلعالمیة أو ومسح جمهور القراء أو المستمعین أو المشاهدین أو مسح الرأي العا

  ).2003:469حجاب،(ح المضمون أو المحتوى مس

من خالل هذا حیث یمكن أهداف هذه الدراسة وهذا ما یمثل خطوة أولى نحو تحقیق 

السیاسي في الساحة المصریة،  لواقعالمضمون السیاسي للبرنامج ولاإلحاطة بأبعاد المنهج 

  ".البرنامج"ر المتبع في تقدیم البرنامج التلفزیوني باإلضافة إلى النظر نحو األسلوب الساخ

  :فئات تحلیل المضمون التي اعتمدتها الباحثة

  )1(بین في الملحق رقم مكما هو 

 موضوع الحلقة  

 األبعاد السیاسیة للحقلة  

 القالب التي تناول فیه الموضوع السیاسي من خالل باسم یوسف.  

 وحدة التحلیل.  

  الموضوعإتجاه باسم یوسف في تناول.  

 طریقة باسم یوسف في تناول الموضوع.  

 الزمن.  

 مكان الموضوع في البرنامج.  

 المعینات خالل البرنامج.  
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  :عینة الدراسة

التي عرضت من محطة " البرنامج"اقتصرت الدراسة على تحلیل مضمون حلقات برنامج  

CBC  وذلك الرتباطها الوثیق  ،2013تشرین األول  25 إلى 2012 تشرین الثاني 23للمدة من

ختیار عینة الدراسة بالطریقة العشوائیة فتناولت اوتم  بالفترة الزمنیة المطروحة في هذه الدراسة،

 23لباسم یوسف الذي عرض في الفترة من " البرنامج"حلقة من حلقات برنامج ) 15(الدراسة 

: الحلقات ذات األرقام ، وهي CBCعلى قناة  2013تشرین األول  25 إلى 2012 تشرین الثاني

2 ،4 ،6 ،8 ،10 ،12 ،14 ،16 ،18 ،20 ،22 ،24 ،25 ،26 ،28.  

  :أدوات الدراسة

یعتبر تحلیل المضمون من أكثر األدوات استخدامًا في تحلیل المواد اإلعالمیة، وهو 

أیضًا أداة لمالحظة وتحلیل السلوك االتصال العلني للقائمین باالتصال، وبذلك قامت الباحثة 

باستخدام أسلوب تحلیل المضمون من خالل تصمیم استمارة تحلیل مضمون والتي تعد إحدى 

  .أدوات جمع المعلومات للتوصل إلى نتائج علمیة صحیحة

  :إجراءات الدراسة 

للموسمین " البرنامج"حلقات البرنامج التلفزیوني باالطالع بشكل عام على  قامت الباحثة

 25إلى  2012تشرین الثاني  23من والتي تتحدد تاریخیًا  CBCالثاني والثالث من على قناة 

المضامین على  بالتركیزوتحلیلها الحلقات  هذهبمراجعة  قامتومن ثم ، 2013تشرین األول 

السیاسیة في البرنامج، باإلضافة إلى جمع كافة البیانات المطلوبة لمعرفة الواقع السیاسي المصري 
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معرفة فیما إذا غطى هذا البرنامج الواقع السیاسي لتوصل إلى للفترة المذكورة أعاله وذلك ل

 .المصري بشكل كامل أم ركز على مواضیع دون غیرها

بمقارنة األسلوب الساخر " البرنامج"ركزت الباحثة أثناء تحلیلها لمضمون حلقات برنامج 

ة بذلك ببعض في تقدیمه لمحتوى حلقات البرنامج مستعین" باسم یوسف"الذي استخدمه اإلعالمي 

البرامج اإلعالمیة العالمیة التي اتبعت هذا األسلوب منذ زمن في بعض البلدان األجنبیة باإلضافة 

 . إلى األبحاث التي قامت على أساسها

غیر  أوعلى الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة بشكل مباشر اطلعت الباحثة 

لكترونیة العالمیة على شبكة اإلبالمكتبات  االستعانةو مباشر من خالل زیارة العدید من المكتبات، 

بترجمة العدید من الدراسات باإلضافة إلى قیامها  من مضمونها ونتائجها ةدیستفم اإلنترنت

  .ستفادة منهااالجنبیة ذات العالقة المباشرة وغیر المباشرة بموضوع الدراسة و والمراجع األ

  :المعالجة اإلحصائیة

من أجل تحقیق أهداف الدراسة واإلجابة على أسئلتها استخدمت الباحثة العدید من 

  :على الشكل اآلتي SPSSاإلجراءات اإلحصائیة وجدولتها بواسطة البرنامج اإلحصائي 

 .تكرارات والنسب المئویة

  .(CHI SQUARE)اختبار مربع كاي 
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  الفصل الرابع

  نتائج الدراسة

  ": البرنامج"اسي لبرنامج نتائج تحلیل المضمون السی

: حلقة من حلقات البرنامج لباسم یوسف، وهي الحلقات ذات األرقام) 15(تناولت الدراسة 

2 ،4 ،6 ،8 ،10 ،12 ،14 ،16 ،18 ،20 ،22 ،24 ،25 ،26 ،28.  

  :فئات التحلیل المعتمدة

  التكرارات حسب مواضیع الحلقات .1

  )4/1(جدول رقم 

  مواضیع الحلقاتیبین الجدول التكرارات حسب 

  النسبة المئویة  التكرار  الموضوع

 16.4 109 وشخصیات عامة إعالمیین

 26.5 176 الرئیس مرسي وخطاباته

 9.4 62 المصري اإلعالم

 10.4 69 االنتخابات، الدستور، االستفتاء

 4.2 28 الشعب المصري

 12.1 80 االستقراروانعدام العنف 

 5.6 37 قضیة السد

 11.2 74 المصریةالثورة 

 4.2 28 اإلخوانوالثقافة في عهد  واآلثارالسیاحة 

 100.0 663  المجموع
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بأن أكثر المواضیع تكرارا في برنامج البرنامج ) 4/1(یالحظ من بیانات الجدول رقم 

لإلعالمي باسم یوسف كان حول المواضیع المرتبطة بالرئیس المصري السابق محمد مرسي 

، وفي الدرجة الثانیة جاءت نسبة تكرار للمواضیع التي تخص %)26.5(یل وخطاباته بنسبة تمث

، ثم في الدرجة الثالثة جاء موضوع العنف %)16.4(اإلعالمیین والشخصیات العامة والبالغة 

، فیما كانت ادني نسبة تكرار لكل من موضوع %)12.1(وانعدام االستقرار في مصر بنسبة بلغت 

احة واآلثار والثقافة في عهد اإلخوان المسلمین وبنسبة تمثیل الشعب المصري وموضوع السی

  .لكل منهما%) 4.2(

یالحظ من نتائج الجدول السابق أن أكثر المواضیع تكرارًا هو الموضوع المتعلق بالرئیس 

المصري السابق محمد مرسي وخطاباته السیاسیة ویعكس ذلك اهتمام باسم یوسف في برنامجه 

. یاسیة الرئیسیة المتعلقة بالمجتمع المصري وكیفیة تعامل الرئیس مرسي معهابمعالجة القضایا الس

وجاء في المرتبة الثانیة موضوع اإلعالم وكیفیة معالجته لألحداث السیاسیة في مصر وكیفیة 

مما یعكس اهتمام باسم ، %24المواضیع وبنسبة بلغت  مع هذهتعامل اإلعالمیین المصریین 

ومحاولته لتغطیة هذه المواضیع بشكل یعبر عن حقیقة مواقف هذه  یوسف بالقضایا الوطنیة

التي یتعرض لها والمشاكل الداخلیة والخارجیة من القضایا الوطنیة اإلعالمیة الشخصیات 

   .المجتمع المصري
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  التكرارات حسب األبعاد السیاسیة لمواضیع الحلقات .2

  )4/2(جدول رقم 

  السیاسیة لمواضیع الحلقات یبین الجدول التكرارات حسب األبعاد

  النسبة المئویة  التكرار  األبعاد السیاسیة لمواضیع الحلقات

 89.6 594 محلي

 5.0 33 إقلیمي

 5.4 36 دولي

 100.0 663  المجموع

إن البعد المحلي هو المهیمن في مواضیع حلقات ) 4/2(یالحظ من بیانات الجدول رقم 

فقد بلغت نسبة التكرارات لألبعاد السیاسیة المحلیة في  برنامج البرنامج لإلعالمي باسم یوسف،

، وفي %)5.4(، و تلیها المواضیع ذات البعد الدولي بنسبة تمثیل %)89.6(مواضیع الحلقات 

  %).5.0(الدرجة الثالثة تأتي المواضیع ذات البعد اإلقلیمي بنسبة 

الجتها سواء السیاسیة وتغطیة القضایا الوطنیة ومع المحليمن المالحظ هنا أن الموضوع 

أو االقتصادیة أو االجتماعیة تشكل محور اهتمام بالنسبة لباسم یوسف مما یعكس أهمیة مناقشة 

ن تغطیة المواضیع . وعرض هذه القضایا الوطنیة في برنامجه واإلقلیمیة كانت ترتبط  الدولیةوإ

  .المحليمعالجتها بتداعیاتها على المستوى 
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  تناول الموضوع السیاسيالتكرارات حسب قوالب  .3

  )4/3(جدول رقم 

  یبین الجدول التكرارات حسب قوالب تناول الموضوع السیاسي

  النسبة المئویة  التكرار  قوالب تناول الموضوع السیاسي

 8.8 36 درامي

 0.5 2 مقال

 1.7 7 وثیقة

 84.2 346 خبر تلفزیوني

 4.9 20 خبر محلي

 100.0 411  المجموع

أن غالبیة القوالب التي تناول بها باسم یوسف في ) 4/3(الجدول رقم یظهر من بیانات 

، ثم جاء القالب %)84.2(برنامجه البرنامج كانت من خالل الخبر التلفزیوني بنسبة تكرارات 

، وفي الدرجة الثالثة جاء القالب من خالل الخبر المحلي بنسبة %)8.8(الدرامي بنسبة تمثیل 

جاء كل من الوثیقة والمقال كقالب لتناول المواضیع السیاسیة وبلغت ، وبنسب قلیلة جدا %)4.9(

  %).0.5، %1.7(تلك النسب على التوالي 

یالحظ من بیانات الجدول السابق إلى أن باسم یوسف كان یتناول المواضیع السیاسیة 

وهذا یعكس قدرة باسم یوسف على عرض  ،التي یطرحها في برنامجه في إطار الخبر التلفزیوني

المواضیع وتناولها بمصداقیة عالیة كونه ناقل للخبر بأسلوب ساخر لیترك للمشاهد حریة تناول 

  .وفهم الخبر
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  التكرارات حسب وحدة التحلیل .4

  )4/4(جدول رقم 

  یبین الجدول التكرارات حسب وحدة التحلیل

  النسبة المئویة  التكرار  وحدة التحلیل

 35.0 219 كلمة

 4.8 30 جملة بسیطة

 9.0 56 فقرة صغیرة

 51.2 320 فترة زمنیة معینة

 100.0 625  المجموع

أن حوالي نصف وحدة التحلیل تم استخدام فترة ) 4/4(یظهر من بیانات الجدول رقم 

، %)35.0(، ثم جاءت الكلمة كوحدة تحلیل بنسبة تمثیل %)51.2(زمنیة معینة بنسبة تكرارات 

، وادني نسبة تمثیل كانت للجملة %)9.0(الدرجة الثالثة جاءت الفقرة الصغیرة بنسبة وفي 

  %).4.8(البسیطة كوحدة تحلیل والبالغة 

باسم من قبل یالحظ من بیانات الجدول السابق أن وحدة التحلیل الرئیسیة التي تم تناولها 

الفترة الزمنیة التي یغطیها یوسف للمواضیع السیاسیة كانت تتمثل في استخدام متغیر الوقت و 

  .برنامج الساخر ، وجاء بالدرجة الثانیة استخدام الكلمة ، ثم الفقرة وأخیرا الجملة ال

   



85 
  

  التكرارات حسب اتجاه باسم یوسف في تناول الموضوع .5

)4/5(جدول رقم   

  یبین الجدول التكرارات حسب اتجاه باسم یوسف في تناول الموضوع

  المئویةالنسبة   التكرار  االتجاه

 11.8 78 مؤید

 31.7 210 محاید

 56.5 375 معارض

 100.0 663  المجموع

التكرارات والنسب المئویة حسب اتجاه باسم یوسف في ) 4/5(توضح بیانات الجدول قم 

تناول الموضوع، فیالحظ أن أكثر من نصف التكرارات یكون فیها معارضا وبنسبة تكرارات 

، وفي الدرجة الثالثة جاءت نسبة %)31.7(المحاید بنسبة تمثیل ، ثم جاءت تكرارات %)56.5(

  %).11.8(تكرارات التأیید والبالغة 

تشیر نتائج التحلیل إلى أن باسم یوسف كان یتخذ مواقف معارضة لوجهات النظر التي 

یتم عرضها في برنامجه وهذه تعبر عن شخصیة باسم یوسف ومواقفه السیاسة تجاه القضایا 

   .ي الساحة المصریةفالوطنیة 
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  التكرارات حسب طریقة باسم یوسف في تناول الموضوع .6

  )4/6(جدول رقم 

  یبین الجدول التكرارات حسب طریقة باسم یوسف في تناول الموضوع

  النسبة المئویة  التكرار    الطریقة

  هزلیة

  81.1  583  نعم

  18.9  125  ال

  100.0  663  المجموع

  جدیة

  17.8  118  نعم

  82.2  545  ال

  100.0  663  المجموع

صور أو أغنیة هزلیة أو 
  كومیدیة

  3.0  20  نعم

  97.0  643  ال

  100.0  663  المجموع

  )show(عرض 

  8.7  58  نعم

  91.3  605  ال

  100.0  663  المجموع

  أخرى

  2.7  18  نعم

  97.3  645  ال

  100.0  663  المجموع

التكرارات والنسب المئویة حسب الطریقة التي تناول ) 4/6(توضح بیانات الجدول رقم 

فیها باسم یوسف موضوع الحلقة ، فیالحظ أن أكثر الطرق استخداما هي الطریقة الهزلیة وبنسبة 

، وفي الدرجة %)17.8(، ثم جاءت تكرارات الطریقة الجدیة بنسبة تمثیل %)81.1(تكرارات 
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، فیما كانت طرق استخدام الصور %)8.7(نسبة تكرارات طریقة العرض والبالغة الثالثة جاءت 

  %).2.7(، واستخدمت طرق أخرى بنسبة %)8.7(واألغاني الهزلیة والكومیدیة بنسبة 

یالحظ من بیانات الجدول السابق أن الطریقة الهزلیة الساخرة هي الصفة الممیزة لبرنامج 

الموضوع بما یعبر وعرض تناول في یز على هذه الطریقة ما یعكس أهمیة التركمباسم یوسف 

جاءت طریقة عرض البرنامج بأسلوب  فقد ،ما تمییز برنامجه عن البرامج األخرىبه و تعن شخصی

  . عبر عن القدرة الكبیرة لباسم یوسف في عرض المواضیع یساخر 

  التكرارات حسب زمن تناول الموضوع .7

  )4/7(جدول رقم 

  التكرارات حسب زمن تناول الموضوعیبین الجدول 

  النسبة المئویة  التكرار  الزمن

 26.1 112 ثانیة 2أقل من 

 17.9 77 ثواني 10أقل من -2

 8.2 35 ثانیة 20أقل من -10

 17.5 75 ثانیة 40أقل من -20

 21.4 92 ثانیة 60أقل من -40

 8.9 38 ثانیة فأكثر 60

 100.0 429  المجموع

التكرارات والنسب المئویة حسب زمن تناول الموضوع، ) 4/7(توضح بیانات الجدول رقم 

، %)26.1(فیالحظ أن النسبة األعلى من المواضیع أخذت فترة اقل من ثانیتین وبنسبة تكرارات 
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ثانیة وبنسبة  60ثانیة إلى اقل من  40ثم جاءت تكرارات المواضیع التي أخذت فترة زمنیة ما بین 

، وفي الدرجة الثالثة جاءت نسبة تكرارات الفترة الزمنیة من ثانیتین إلى اقل من %)21.4( تمثیل

ثانیة  40ثانیة إلى اقل من  20، ثم وبنسبة قریبة للفترة الزمنیة من%)17.9(ثواني والبالغة  10

من  ثواني إلى اقل 10، فیما كانت ادني نسبة تكرارات للفترة الزمنیة من%)17.5(وبنسبة تمثیل 

  %).8.2(ثانیة وبنسبة  20

من المواضیع قد أخذت فترة تقل عن %) 44(یالحظ من بیانات الجدول السابق إن 

% 17.5هي  40-20ثواني ، بینما كانت نسبة التكرار حسب الفترة  الزمنیة التي تتراوح بین 10

ع واهتمام باسم وهذا یشیر إلى أن الفترة الزمنیة لتغطیة البرنامج كانت ترتبط بأهمیة الموضو 

  .یوسف بالموضوع نفسه وأهمیة الموضوع في المجتمع والفترة الزمنیة التي یحتاجها

  التكرارات حسب مكان الموضوع في البرنامج .8

  )4/8(جدول رقم 

  یبین الجدول التكرارات حسب مكان الموضوع في البرنامج

  النسبة المئویة  التكرار  مكان الموضوع في البرنامج

 20.7 137 بدایة

 40.5 269 خالله

 38.8 257 أخره

 100.0 663  المجموع

التكرارات والنسب المئویة حسب مكان الموضوع في ) 4/8(توضح بیانات الجدول قم 

البرنامج، فیالحظ أن النسبة األعلى من المواضیع جاءت خالل البرنامج وبنسبة تكرارات 
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، فیما %)38.8(البرنامج وبنسبة تمثیل ، ثم جاءت تكرارات المواضیع التي في أخر %)40.5(

  %).20.7(كانت أدنى نسبة تكرارات للمواضیع التي جاءت في بدایة البرنامج وبنسبة 

من الجدول السابق نالحظ أن مكان الموضوع كان في موضوع برنامج باسم یوسف كان 

نت النسبة في من مجموع التكرارات حول البرنامج بینما كا% 40.5خالل البرنامج بنسبة بلغت 

من مجموع التكرارات مما یشیر إلى أن البرنامج كان یمهد بالبدایة لعرض % 38.8آخر البرنامج 

  .الموضوع لعرضه بشكل كامل

  التكرارات حسب مكان المعینات المستخدمة خالل البرنامج .9

  )4/9(جدول رقم 

  یبین الجدول التكرارات حسب مكان المعینات المستخدمة خالل البرنامج

  النسبة المئویة  التكرار  لمعیناتا

 13.3 58 صورة

 48.6 212 فیدیو

 30.3 132 وثائق

 6.9 30 فیدیو+ صورة 

 0.9 4 وثائق+ فیدیو + صورة 

 100.0 436  المجموع

التكرارات والنسب المئویة حسب المعینات المستخدمة ) 4/9(توضح بیانات الجدول قم 

خالل البرنامج، فیالحظ أن النسبة األعلى من المواضیع استخدم فیها الفیدیو وبنسبة تكرارات 

، وفي %)30.3(، ثم جاءت تكرارات المواضیع التي استخدم فیها الوثائق وبنسبة تمثیل %)48.6(



90 
  
، %)13.3(ثالثة جاءت نسبة تكرار المواضیع التي استخدم فیها الصور وبنسبة تمثیل الدرجة ال

  %). 7.8(فیما كانت نسبة المواضیع التي استخدم فیها أكثر من معین 

وهنا الحظ من بیانات الجدول السابق أن هناك تركیز على استخدام الفیدیو أو الوثائق 

مما یعكس التزام باسم یوسف بعرض  ،يفي معالجه باسم یوسف للموضوع بشكل تفصیل

المعلومات بحقائقها كاملة لیؤكد للمتلقي مصداقیة الموضوع بشكل كامل والتزامه بالمصداقیة 

  .والموضوعیة في تغطیة  الموضوع
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  :إجابات أسئلة الدراسة

وموقف " البرنامج"ما العالقة بین مواضیع الحلقات التي یقدمها برنامج : إجابة السؤال األول 

  باسم یوسف من المواضیع؟

  )4/10(جدول رقم 

  العالقة بین مواضیع الحلقات وموقف باسم یوسف منها

  الموضوع
  معارض  محاید  مؤید

  %  ت  %  ت  %  ت

 12.0 45 23.3 49 19.2 15 وشخصیات عامة إعالمیین

 26.9 101 27.6 58 21.8 17 الرئیس مرسي وخطاباته

 8.0 30 12.9 27 6.4 5 المصري اإلعالم

 13.1 49 6.7 17 7.7 6 االنتخابات، الدستور، االستفتاء

 4.3 16 4.3 9 3.8 3 الشعب المصري

 12.0 45 10.0 21 17.9 14 االستقراروانعدام العنف 

 6.4 24 4.3 9 5.1 4 قضیة السد

 12.5 47 7.6 16 14.1 11 الثورة المصریة

والثقافة في عهد  واآلثارالسیاحة 
 اإلخوان

3 3.8 7 3.3 18 4.8 

  ).α≥0.05(وهي دالة إحصائیا عند مستوى ) 30.284(بلغت قیمة مربع كاي * 

تأییدا في مواضیع المتعلقة  أكثربأن باسم یوسف ) 4/10(یالحظ من بیانات الجدول رقم 

للمواضیع المتعلقة باإلعالمیین  األكثر، ثم %)21.8(بالرئیس مرسي وخطاباته بنسبة 
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، وفي الدرجة الثالثة بمواضیع العنف وعدم االستقرار بنسبة %)19.2(والشخصیات العامة بنسبة 

عند مستوى  إحصائیاكما وتثبت نتائج اختبار مربع كاي وجود عالقة دالة %). 17.9(

)0.05≤α (بین المواضیع المطروحة في البرنامج وبین درجة تأیید باسم یوسف لها.    

العالقة بین طریقة تناول مواضیع الحلقات وموقف باسم یوسف من هذه ما : السؤال الثاني

  المواضیع؟

  )4/11(جدول رقم 

  العالقة بین مواضیع الحلقات وموقف باسم یوسف منها

طریقة باسم یوسف في 
  تناول الموضوع

قیمة مربع   معارض  محاید  مؤید
  %  ت  %  ت  %  ت  كاي

 هزلیة
 94.1 353 69.0 145 51.3 40 نعم

106.905* 
 5.9 22 31.0 65 48.7 38 ال

 جدیة
 10.1 38 22.4 47 42.3 33 نعم

50.100* 
 89.9 337 77.6 163 57.7 45 ال

صورة أغنیة 
هزلیة أو 
 كومیدیة

 3.2 12 2.9 6 2.6 2 نعم

0.116 
 96.8 363 97.1 204 97.4 76 ال

 االستعراض
 6.9 26 8.1 17 19.2 15 نعم

12.396* 
 93.1 349 91.9 193 80.8 63 ال

  ).α≥0.05(قیمة مربع كاي دالة إحصائیا عند مستوى * 
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بأن باسم یوسف أكثر معارضة حین تكون ) 4/11(یالحظ من بیانات الجدول رقم 

ثم لمحاید %) 94.1(طریقته هزلیة في تناول الموضوع، فكانت أعلى نسبة للمعارض والبالغة 

، كما وتثبت نتائج اختبار مربع كاي وجود %)51.3(بنسبة ، وأدناها لمؤید %)69.0(بنسبة 

بین المواضیع التي تناولها باسم یوسف بطریقة ) α≥0.05(عالقة دالة إحصائیا عند مستوى 

  .هزلیة وبین درجة تأیید باسم یوسف لها

ومن حیث طریقتي التناول الجدیة واالستعراض یالحظ أن باسم یوسف أكثر تأییدا 

) α≥0.05(وأثبتت نتائج اختبار مربع كاي وجود عالقة دالة إحصائیا عند مستوى لمواضیعها، 

بین المواضیع التي تناولها بطریقة جدیة أو بطریقة االستعراض التي یستخدمها باسم یوسف في 

  .تناول المواضیع وبین درجة تأییده لها

  اسم یوسف منها؟ما العالقة بین مكان الموضوع في البرنامج وموقف ب: السؤال الثالث

  )4/12(جدول رقم 

  العالقة بین مكان الموضوع في البرنامج وموقف باسم یوسف منها

  مكان الموضوع في البرنامج
  معارض  محاید  مؤید

  %  ت  %  ت  %  ت

 14.1 53 29.5 62 28.2 22 بدایة

 41.9 157 37.6 79 42.3 33 خالله

 44.1 165 32.9 69 29.5 23 آخره

  ).α≥0.05(وهي دالة إحصائیا عند مستوى ) 24.802(كاي  بلغت قیمة مربع* 
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بأن المواضیع التي یؤیدها باسم یوسف أكثر ) 4/12(یالحظ من بیانات الجدول رقم 

، فیما كانت المواضیع التي یعارضها في آخر البرنامج %)42.3(تكرارا خالل البرنامج بنسبة 

د فكانت أعلى نسبة خالل البرنامج ، أما المواضیع التي یكون فیها محای%)44.1(بنسبة 

) α≥0.05(، وتثبت نتائج اختبار مربع كاي وجود عالقة دالة إحصائیا عند مستوى %)37.6(

  .بین مكان الموضوع في البرنامج وموقف باسم یوسف منه

العالقة بین استخدام المعینات في مواضیع البرنامج وموقف باسم یوسف من : السؤال الرابع

  ؟هذه المواضیع

  )4/13(جدول رقم 

  العالقة بین استخدام المعینات في مواضیع البرنامج وموقف باسم یوسف منها

استخدام المعینات في مواضیع  
  البرنامج

  معارض  محاید  مؤید

  %  ت  %  ت  %  ت

 15.4 38 10.4 14 10.9 6 صورة

 50.8 125 49.6 67 36.4 20 فیدیو

 28.9 71 25.2 34 49.1 27 وثائق

 40.9 12 14.8 20 3.6 2 فیدیو+ صورة 

  ).α≥0.05(وهي دالة إحصائیا عند مستوى ) 32.669(بلغت قیمة مربع كاي * 

بأن المواضیع التي یؤیدها باسم یوسف یستخدم ) 4/13(یالحظ من بیانات الجدول رقم 

ع على التوالي، فیما كانت المواضی%) 36.4، %49.1(فیها وبشكل اكبر الوثائق والفیدیو بنسبة 

، وتثبت نتائج اختبار مربع %)50.8(التي یعارضها یستخدم فیها الفیدیو بشكل أساسي بنسبة 
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بین استخدام المعینات في مواضیع ) α≥0.05(كاي وجود عالقة دالة إحصائیا عند مستوى 

  .البرنامج وموقف باسم یوسف منها

وقف باسم یوسف من هذا ما العالقة بین الفترة الزمنیة للتطرق للموضوع وم: السؤال الخامس

  الموضوع؟

  )4/14(جدول رقم 

  العالقة بین الفترة الزمنیة للتطرق للموضوع وموقف باسم یوسف منها

  الفترة الزمنیة للتطرق للموضوع
  معارض  محاید  مؤید

  %  ت  %  ت  %  ت

 25.8 67 26.2 27 27.3 18 ث 2أقل من 

 13.5 35 26.2 27 22.7 15 ث10أقل من -2

 6.2 16 10.7 11 12.1 8 ث 20أقل من -10

 18.85 49 14.6 15 16.7 11 ث 40أقل من -20

 26.9 70 15.5 16 9.1 6  ث 60أقل من -40

 8.8 23 6.8 7 12.1 8  ث فأكثر 60

  ).α≥0.05(وهي دالة إحصائیا عند مستوى ) 23.181(بلغت قیمة مربع كاي * 

بأن المواضیع التي یؤیدها باسم یوسف أو یكون ) 4/14(یالحظ من بیانات الجدول رقم 

فیها محایدا كانت تأخذ فترات زمنیة قلیلة وتحدیا في الفئتین اقل من ثانیتین وبین ثانیتین واقل من 

اقل إلى  40أما المواضیع التي یعارضها فكانت أعلى نسبة تمثیل للتي تأخذ فترة زمنیة . ثوان 10
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) α≥0.05(ثانیة، وتثبت نتائج اختبار مربع كاي وجود عالقة دالة إحصائیا عند مستوى  60من 

  .بین الفترة الزمنیة للتطرق للموضوع وموقف باسم یوسف منها
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  الفصل الخامس

  مناقشة النتائج والتوصیات

  :النتائج: أوالً 

  المتعلق بالرئیس المصري السابق بینت الدراسة أن أكثر المواضیع تكرارًا هي المواضیع

محمد مرسي وخطاباته السیاسیة ویعكس ذلك اهتمام باسم یوسف في برنامجه بمعالجة 

 ،القضایا السیاسیة الرئیسیة المتعلقة بالمجتمع المصري وكیفیة تعامل الرئیس مرسي معها

في مصر وكیفیة وجاء في المرتبة الثانیة موضوع اإلعالم وكیفیة معالجته لألحداث السیاسیة 

تعامل اإلعالمیین المصریین لهذه المواضیع وهذا یشیر إلى أن البرنامج قد حرص على 

متابعة تطورات الحیاة السیاسیة في المجتمع المصري بعد الثورة ویظهر ذلك من تركیز 

البرنامج على الرئیس المصري السابق محمد مرسي وخطاباته السیاسیة وكذلك ومعالجة 

 المصریین یاسیة التي تهم المجتمع المصري ومن ثم تناوله لمعالجة اإلعالمیینالقضایا الس

على اجتذاب الجماهیر ومتابعة  سر قدرة برنامج باسم یوسف وهذا یظهر أن ،لهذه القضایا

للقضایا المضمون السیاسي حصر  آتیًا من تركیز البرنامج في المشاهدین له بشكل كبیر

  .الیومیة

 لموضوع الوطني وتغطیة القضایا الوطنیة ومعالجتها سواء السیاسیة أو بینت الدراسة أن ا

االقتصادیة أو االجتماعیة تشكل محور اهتمام بالنسبة لباسم یوسف مما یعكس أهمیة 

ن تغطیة المواضیع الوطنیة واإلقلیمیة . مناقشة وعرض هذه القضایا الوطنیة في برنامجه وإ

الوطني لبرنامج  الحسالمستوى الوطني وهذا یعكس  كانت ترتبط معالجتها بتداعیاتها على
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وهذا من أهم المحاور التي یحاول من خاللها باسم یوسف  ،البرنامج الذي یقدمه باسم یوسف

أن یناقش القضایا الوطنیة المصریة ألنه یدرك أهمیة ما یواجهه المجتمع المصري من 

  .تحدیات بعد الثورة 

  كان یتناول المواضیع السیاسیة التي یطرحها في توصلت الدراسة إلى أن باسم یوسف

برنامجه في إطار الخبر التلفزیوني وهذا یعكس قدرة باسم یوسف على عرض المواضیع 

وتناولها بمصداقیة عالیة كونه ناقل للخبر بأسلوب ساخر لیترك للمشاهد حریة تناول وفهم 

رح المواضیع والمضامین ویعكس ذلك براعة باسم یوسف وقدرته اإلعالمیة على ط ،الخبر

والمحتوى السیاسي لهذه البرامج بأسلوب الخبر الصحفي لیظهر وكأنه ناقل للخبر ولیس 

صانع له بما ینفي عنه صفة التدخل الشخصي وعرض آراؤه الشخصیة في المواضیع التي 

  .یعالجها

 لمواضیع باسم یوسف ل من قبل بینت الدراسة أن وحدة التحلیل الرئیسیة التي تم تناولها

السیاسیة كانت تتمثل في استخدام متغیر الوقت والفترة الزمنیة التي یغطیها برنامج باسم 

یوسف الساخر ، وجاء بالدرجة الثانیة استخدام الكلمة ، ثم الفقرة وأخیرًا الجملة ویعكس ذلك 

مستوى تركیز باسم یوسف وهدفه من إیصال معلومة معینة أو خبر معین للمتلقي أو أن 

جه المضمون السیاسي باتجاه معین من خالل استخدام متغیر الوقت ومستوى تكراره یو 

أنه یرید على انه وهذا فیه إشارة واضحة لتدخل باسم یوسف  ،لبعض الكلمات والمصطلحات

  .إیصال معلومة معینة للمتلقي في المضمون السیاسي للحلقات التي یعرضها

  اقف معارضة لوجهات النظر التي یتم عرضها بینت الدراسة أن باسم یوسف كان یتخذ مو

في برنامجه وهذه تعبر عن شخصیة باسم یوسف ومواقفه السیاسة تجاه القضایا الوطنیة، 

الشخصیة ومواقفه اتجاه  ألرائهیشیر إلى أن باسم یوسف قد كان صریحا في عرضه مما 
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ال ینفي عنه صفة لدى باسم یوسف و  اً القضایا المطروحة وهذا ال یشكل تدخال أو انحیاز 

  . الموضوعیة إذا تم عرض هذا الرأي بأسلوب صریح وواضح

  ما یعكس مبینت الدراسة أن الطریقة الهزلیة الساخرة هي الصفة الممیزة لبرنامج باسم یوسف

أهمیة التركیز على هذه الطریقة لتناول باسم یوسف لعرض الموضوع بما یعبر عن 

ج األخرى ثم جاءت طریقة عرض البرنامج بأسلوب وما یمیز برنامجه عن البرام هتشخصی

وطریقة ساخرة  تعبر عن القدرة الكبیرة لباسم یوسف في عرض المواضیع، وهذا یشیر إلى 

أن الصفة األساسیة للبرنامج هي عرض الموضوع بأسلوب ساخر هزلي انتقادي وهذا ما 

ة في توصیل المضمون قدرة باسم یوسف على استخدام السخریف ،یمیزه عن البرامج األخرى

  . ما یریده للمتلقي بطریقة غیر مباشرة إیصالیعكس براعته في  السیاسي

  ثواني ، بینما كانت 10من المواضیع قد أخذت فترة تقل عن %) 44(أستنتج من الدراسة أن

أن  وهذا یشیر إلى% 17.5هي  40- 20نسبة التكرار حسب الفترة  الزمنیة التي تتراوح بین 

لدى لباسم یوسف والمشاهد، فكلما  أهمیتهالفترة الزمنیة في تغطیة الموضوع تعكس  أهمیة

  .زادت الفترة الزمنیة دلت على اهتمام باسم في نقل هذا الموضوع للمشاهد

 من مجموع % 40.5 البرنامج بلغت نسبتهبرنامج  خالل بینت الدراسة أن مكان الموضوع

من مجموع التكرارات مما یشیر إلى % 38.8لبرنامج التكرارات بینما كانت النسبة في آخر ا

  .البرنامج آخرفي  أهمیة األقلیتناول المواضیع المهمة خالله والمواضیع  أن البرنامج كان

 باسم یوسف  لجةأوضحت الدراسة أن هناك تركیز على استخدام الفیدیو أو الوثائق في معا

عرض المعلومات بحقائقها كاملة للموضوع بشكل تفصیلي مما یعكس التزام باسم یوسف ب

  .عاضالمصداقیة والموضوعیة في تغطیة  المو التزامه بشكل كامل بلیؤكد للمتلقي 
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  ه تأییدا في مواضیع المتعلقة بالرئیس مرسي وخطابات أكثرأن باسم یوسف بینت الدراسة

 بةلمواضیع المتعلقة باإلعالمیین والشخصیات العامة بنسا یلها ، ثم%)21.8(بنسبة 

%). 17.9(العنف وعدم االستقرار بنسبة لقة بعالمتمواضیع ال، وفي الدرجة الثالثة %)19.2(

بین ) α≥0.05(عند مستوى  إحصائیاكما وتثبت نتائج اختبار مربع كاي وجود عالقة دالة 

    .المواضیع المطروحة في البرنامج وبین درجة تأیید باسم یوسف لها

 معارضة حین تكون طریقته هزلیة في تناول الموضوع،  أشارت الدراسة أن باسم یوسف أكثر

، وأدناها لمؤید %)69.0(ثم لمحاید بنسبة %) 94.1(فكانت أعلى نسبة للمعارض والبالغة 

، كما وتثبت نتائج اختبار مربع كاي وجود عالقة دالة إحصائیا عند مستوى %)51.3(بنسبة 

)0.05≤α (ریقة هزلیة وبین درجة تأیید باسم بین المواضیع التي تناولها باسم یوسف بط

  .یوسف لها

  0.05(بینت الدراسة وجود عالقة دالة إحصائیا عند مستوى≤α ( بین المواضیع التي تناولها

بطریقة جدیة أو بطریقة االستعراض التي یستخدمها باسم یوسف في تناول المواضیع وبین 

  .درجة تأییده لها

  یؤیدها باسم یوسف أكثر تكرارا خالل البرنامج بنسبة أشارت الدراسة أن المواضیع التي

، أما %)44.1(، فیما كانت المواضیع التي یعارضها في آخر البرنامج بنسبة %)42.3(

، وتثبت نتائج %)37.6(المواضیع التي یكون فیها محاید فكانت أعلى نسبة خالل البرنامج 

بین مكان الموضوع ) α≥0.05(اختبار مربع كاي وجود عالقة دالة إحصائیا عند مستوى 

  .في البرنامج وموقف باسم یوسف منها

  بینت الدراسة أن المواضیع التي یؤیدها باسم یوسف یستخدم فیها الوثائق والفیدیو بنسبة

بینما بلغت نسبة المواضیع التي یستخدم فیها فیدیو على التوالي، %) 36.4، 49.1%(
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، وتثبت نتائج اختبار %)50.8(لهذه المواضیع  على معارضته الشدیدة للداللة أساسيبشكل 

بین استخدام المعینات في ) α≥0.05(مربع كاي وجود عالقة دالة إحصائیا عند مستوى 

  .مواضیع البرنامج وموقف باسم یوسف منها
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  :التوصیات: ثانیاً 

  :توصي الدراسة بما یلي

 البحوث اإلعالمیة لذا  في ضوء ما یكتسبه تحلیل هذه النوعیة من البرامج من أهمیة في
فمن الضروري زیادة اهتمام الجامعات والمؤسسات اإلعالمیة بتدریب وتأهیل الباحثین 

  .على القیام بتحلیل مضمون المواد اإلعالمیة الهزلیة الساخرة بأسلوب علمي منهجي
  لإلعالم الساخر أهمیة في المعالجات اإلعالمیة للمواضیع والقضایا السیاسة لذا فمن

همیة بمكان إجراء دراسات وأبحاث علمیة متخصصة في هذا النوع من اإلعالم لما له األ
  .من أثر على المتلقین

  معظم البرامج اإلعالمیة الساخرة تنقصها القدرة على استخدام األسلوب الساخر في قالب
دارة التلفزیون لطبیعة مإعالمي ناجح مما یتطلب تنبه اإلعالمیین و  قدمي البرامج وإ

  .داف هذه البرامجوأه
  تطویر قوالب تغطیة الشؤون المحلیة في المواد اإلخباریة وتنویعها ونقلها من الطابع

، وتحدیدًا تطویر التقاریر والقصص اإلخباریة  اإلخباري التقلیدي إلى قوالب أكثر تنوعًا
 .والتحقیقات االستقصائیة في الشؤون المحلیة

 صیاغة األلفاظ الخارجة في هذه النوعیة من  تطویر المنهج اإلعالمي الساخر عن طریق

البرامج الهزلیة لكي تكون مقبولة لدى جمیع فئات المجتمع ومناسبة للمجتمع العربي 

  .بجمیع فئاته
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  )1(ملحق رقم

  كشاف تحلیل مضمون
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  )2(ملحق رقم 

  قائمة المحكمین

  مكان العمل  التخصص  الرتبة  اإلسم  ت
صحافة   أستاذ دكتور  عبد الرزاق الدلیمي  .1

عالم   وإ
  جامعة البترا

صحافة   أستاذ دكتور  تیسیر أبو عرجة .2
عالم   وإ

  جامعة البترا

صحافة   مساعدأستاذ   محمد صاحب سلطان .3
عالم   وإ

  جامعة البترا

صحافة   أستاذ مساعد  نسرین عبد اهللا .4
عالم   وإ

  جامعة البترا

صحافة   أستاذ مساعد  زهیر یاسین طاهات .5
عالم   وإ

  جامعة البترا

  

  

 


