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 *عمارة 

 مقدمة

ما  ;إلى تحقيقهاالمضمون الكومياي الساخر التي يسعى دهاا  األلطالما تفاوتت 

, والمسئولين وإحراج الحكوماتنقا األوضاع سلية المشادها والترفيه عنه, وبين ت

إلى إمااد المشادها بمعلومات تمكنه من رفع درجة وعيه بالمشكالت المحيطة,  كذلكو

ثيرات أالسعى نحو وضع الحلول وتقايم الباائل التي تستها  الحا من الت جانب

 .السلبية لألوضاع السائاة

 لكومياية المتعلقاث اإلعالمية أن دها  دهذه البرامج أكات الاراسات والبحووقا  

صبح أقا فزيون يالتلوألن ، عنه يأتي في مقامة دهذه األدهاا والترفيه المشادها تسلية ب

أو الست كوم الساخر أصبح البرنامج الكومياي فقا  للتسلية والترفيه، األداة الرئيسية

sitcom)مادة الترفيه األساسية في  وفزيونية، ودهي( دهو الشكل األساسي للبرامج التل

 (1).نوات المختلفةالق

يقبل عليها المشادها, أنواع البرامج التى  كثرمن أبرامج الكوميايا الساخرة  وتعا 

يخلق  يعلى نحو كومياالتي تشغله قضايا الألنها تفتح المجال لمناقشة وذلك ، ويتقبلها

ودهو ما أدركته القنوات  ،شكالتهم هون منمن الهموم ضحكات تخفف عن المشادها وت

 ومن دهنا أصبحت التحرص عليه عنا وضع خطتها البرامجية، فأصبحت  الفضائية,

 .الساخرةمن برنامج أو برنامجين من نوعية الكوميايا  فضائية ة أى قناةتخلو خريط

دهذه  دهذا الواقع الذي فرضته برامج الكوميايا الساخرة, أدى إلى اعتبار     

التي يتابعها قطاع عريض من أدهم المواد البرامجية  البرامج واحاة منالنوعية من 

 كانتفي عالمنا العربي مع ثورات الربيع العربي، وظهوردها  تزامنقا و ,الجمهور

ا دهذه النوعية من البرامج ممصر وتونس دهما أكثر الاول التي ازددهرت فيه

ارتفاع سقف الحرية اإلعالمية في  حيث يرجع ذلك إلىومن قبلهما لبنان،  ,التلفزيونية

وقا اختلفت األساليب التي تلجأ إليها الحكومات تي مرت بالتغيير، الاول ال دهذه

دعم إنتاج وحيث اتجهت بعضها إلى ة دهذه النوعية من البرامج، واجهم فيوالسلطات 

دهذا إلى جانب األساليب ، التي تهاجمها أو تنتقا سياساتهابرامج للمضادة برامج 

للتحقيق والخضوع  البرامج القائمين على دهذه إحالةك ,التقلياية في المواجهة

    (2).لالستجواب
                                                 

 .جامعة جنوب الوادي -اإلذاعة والتليفزيون بكلية اإلعالم وتكنولوجيا اإلتصال  بقسم مارس *
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أسلوب على لبرامج التوك شو, فاعتمات  اطبيعي   اتطور  ويعا ظهور دهذه البرامج 

, كما شعبية ضخمةة ونقا كل ما دهو سلبي فى المجتمع, واستطاعت أن تحقق السخري

ب كتئاالتي أصابت المشادهاين باال تقليايةلخطفت األضواء من برامج التوك شو ا

 من معاناة, في حياتهم اليومية هنما يالقورغم  االبتسامةن يأعادت للمواطن, فوالملل

 .ورغم األحااث الاموية اليومية المليئة بالعنف والتخريب

باسم يوسف  "البرنامج" الذي يقامه برنامجدهذه البرامج كان من ضمن أنجح و 

 "الليلة مع دهاني"نامج وبر ,على قناة الحياة "زلطة شو"وبرنامج  ,CBCعلى قناة 

على قناة  "بنى أدم شو"برنامج لى الحلقات الحايثة من إضافة باإل ,MBCعلى قناة 

الذى و ,مصر MBCقناة  تقامهالذى  "أسعا هللا مساءكم"وكذلك برنامج , (3)الحياة

 .وعرض أدهم القضايا التى تناولها مضمونه على تحليلالبحث يقوم دهذا 

أخبار دهو الحقبة الثانية من نشرة  أسعا هللا مساءكمبرنامج  من الجاير بالذكر أنو 

يمثل التطور و ,على قناة نايل كومياي 2008عام عرض كان ي  الذي  ,نيالعشرالخامسة و

استوديو خاص أله  أصبحعن النشرة أن في دهذا البرنامج  مقام  , كما أصبحأكثر اتساع 

ا  ,دائم الحركة والتنقل البرنامج جاء قا والمصورة, العروض  من باال  حية يقام عروض 

مقام بذلك انتقل "، وأسعا هللا مساءكمالكلمة االفتتاحية المشهورة له " ليحملسم البرنامج إ

, اا بادهر  نجاح   ىالقحيث مصر  MBCقناة بشخصية أبو حفيظة إلى  حسني كرمأالبرنامج 

يودهات مضحكة ياالحقيقية في ف تهأصبح أبو حفيظة يظهر بشخصيوتطور األمر إلى أن 

, مشها معين من أحا األفالمو تجسيا لأسواء كانت أغنية ساخرة  ;موضوع الحلقة تتناول

ا اتضح في و ا ملحوظ  غاني المضحكة األإنتاج العايا من قا شها البرنامج تطور 

تحسن  حيثسكريبت الخاص بالحلقة اإل كما شمل دهذا التطورودهات المصورة, يوالفيا

, إلى جاريةحااث الاألالسياسية واالقتصادية و قضاياللنقا يوجه البشكل ملحوظ, وأصبح 

 (4).الشخصيات العامة نقاجانب 

ختلفة الكثير من الوقااألسبوعي في دهذا البرنامج يرصا سيا أبو حفيظة و  ئع الم 

جتمع المصرى, كما  التي تحاث داخل  ،وساخر ي حللها وي علق عليها بإسلوب شيقالم 

ا رؤية الشعب المصري  التي يتصف بهايجابية والسلبية اإل جوانبال حول ويقام أيض 

يجري فالعايا من الشخصيات  ةفقوم باستضايذلك  إطار, وفي كومياي على نحو

ا حول موضوع الحلقة دهذا البرنامج  MBC قنوات مجموعة وقا أنتجت , معهم حوار 

 (5).0142سبتمبر 6 ذمن مصر  MBCقناة      على هعرض ت فيوباأ

 شكلة الدراسة: م

البرامج الكومياية  رصا والتحليلالبحوث والاراسات التي تناولت بال من خالل

، بل ة  عابر ية  إعالم ظادهرة  مجرد  لم تعاالبرامج الساخرة, أكا الباحثون أن دهذه 

ا إعالمي ا جايا ا استطاع أن يتنامى ويتأصبحت  عت فارتف, بشعبية ضخمةحظى وجه 
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على القنوات الفضائية العامة والخاصة, كما  ة من البرامجمعاالت عرض دهذه النوعي

نكات إطالق المجرد  ال يستها  وأصبح مضمونها، تنوعت أشكالها وأساليب إنتاجها

تنمية الوعي السياسي  فه لتشملأدهاا تتطورإنما حكة، مضالمواقف نشر الأو 

دفعهم كذلك ، وايهمل لجمهور، وترسيخ المفادهيم والقيم المجتمعيةفراد األجتماعي واإل

 جتماعية.الحياة السياسية واإلمجريات المشاركة في  نحو

البرامج  مضمون تحليلتوصيف ورصد وفي ا مشكلة الاراسة يتحامن دهنا يمكن 

, وذلك من خالل القضايا المجتمعية داخل المجتمع المصري تجاهالكوميدية الساخرة 

, كعينة ممثلة مصر MBCقناة  مهتقاتحليل مضمون برنامج أسعا هللا مساءكم الذى 

حملها يالقيم واألخالقيات التي  تحليلرصا ومن حيث  ,لهذه النوعية من البرامج

، ذلك أسلوب العرض الذي يعتما عليهك، ووالموضوعات التي يتناولها، البرنامج

وطبيعة  ,يسعى إلى تحقيقها, وماى التزامه باألخالقيات المهنيةطبيعة الرسالة التي و

 .  ية التي يقامها حول القضايا المثارةالرؤ

 أهمية الدراسة:

 : يلي من خالل ماتها تكتسب الاراسة أدهمي

 دهذا المجال باعتبار ,القنوات الفضائية التي تقامها مجال البرامج الكومياية الساخرةأدهمية  -

ا إعالمي ا جايا ا لم يلق    .الاراسات العربيةاالدهتمام الكافي بعا من جانب  توجه 

تختلف في  إعالمية   ظادهرة  باعتباردها برامج الكومياية الساخرة ال صوصيةخ -

من حيث كونها أكثر  ;األخرىتلفزيونية خصائصها وتأثيراتها عن البرامج ال

البرامج وصوال  للمشادها، تقام له رسالة موجزة من خالل استخاام رموز محادة 

والقارة على وتيرة الاعابة تلعب دهذا إضافة  إلى أنها تتسم بالطرافة والجاذبية، 

على استيعاب السخرية وترديادها, ودهو ما يتناسب مع خصائص الشخصية 

 .المصرية إلى حا كبير

حول دهذه النوعية من البرامج, وتعاد الكتابات ادهتمام اإلعالميين والنقاد تمحور  -

 ، الذي آرائهم وتحليالتهم لهذا النوع من الكوميايا عنتي يعبرون من خاللها ال

يتسم بأدهمية بالغة كونه يتناول ظادهرة إعالمية جاياة دخلت الفضاء العربي ، 

وأثارت الكثير من الجال العام، و من خالل دهذا البحث تم تسليط الضوء على 

 الاور الجايا الذي أعطته دهذه النوعية من البرامج لجمادهيردها.

 أهداف الدراسة:

 نه مجموعة منمتنبثق  واحا دها  رئيسيمحل البحث نحو تحقيق تسعى الاراسة 

 :على النحو التاليالباحث وضحها ي, الفرعية دهاا األ
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  الهدف الرئيسي:

 نامج الكومياي الساخر "أسعا هللا مساءكم"برتحليل مضمون الرصا وتوصيف و

 تجاه القضايا المجتمعية داخل المجتمع المصري.

 األهداف الفرعية: 

يتناولهدددا البرندددامج الكوميددداي محدددل  رصددا وتحليدددل الموضدددوعات والقضدددايا التددي -

 .ذلك وطبيعة الرؤية التي يقامها حول ,واتجادهات معالجته لها ,الاراسة

 تم عرض المضمون من خاللها.ينوعية األطر الخبرية التي  توصيفرصا و -

والقوالدب الفنيدة  ,رصا وتحليل أساليب عرض القضايا التي يهدتم البرندامج بتناولهدا -

 .من حيث القوالب الفنية واستضافة الضيو  ;كالمستخامة في إطار ذل

فدي  , ومداى التجداوزموضدوعات البرندامجعلى اللغة المستخامة في تقايم التعر   -

 .استخاامها

 .تحليل األدهاا  التي يسعى البرنامج إلى تحقيقهاتوصيف ورصا و -

 .التعر  على مصادر المادة اإلعالمية التي يقامها البرنامج -

وطبيعدددة التجددداوزات  ,البرندددامج باألخالقيدددات المهنيدددة التدددزام الكشدددف عدددن مددداى -

 .اإلعالمية التي يقع فيها مقام البرنامج أو الضيو 

                 وظفهددا البرنددامج حددوليأسدداليب اإلقندداع العقالنيددة والعاطفيددة التددي رصددا وتحليددل  -

 .المختلفة القضايا

اتجدداه , وطبيعددة حددات المقامددة حددول القضددايا المثددارةطبيعددة األطرورصددا وتحليددل  -

 .القوى الفاعلة المرتبطة بها البرنامج نحو

 الدراسات السابقة: 

الاراسات السابقة التى تناولت دور  قام الباحث باالطالع على مجموعة من

 ;في تناول القضايا المجتمعية المختلفةالقنوات الفضائية  التي تقامها البرامج الساخرة

الباحث ستعرض ي, ووالمنهجية فية والنظريةالمعراستخالص مؤشراتها وذلك بها  

  دهذه الاراسات على النحو التالي:

 (6)(2017دراسة رشا الخشاب ) -

الجمهور العام والنخبة األكاديمية  التعر  على آراء واتجادهاتاستهافت الاراسة  

كومياية برامج الالماى التزام حول واإلعالمية المتخصصة في مجال اإلعالم 

 الاراسة تماتاعقا و المعايير األخالقية والمهنية لإلعالم،الجتماعية وبالمسئولية ا

على عينة متاحة من الجمهور العام على منهج المسح اإلعالمي، وتم تطبيق البحث 

، وعينة متاحة من النخبة األكاديمية واإلعالمية المتخصصة في ( مفردة  350قوامها )

 .( مفردة  100اإلعالم بلغت )
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برامج الكومياية ال تتناسب مع أخالقيات المجتمع اللاراسة إلى أن توصلت اوقا  

ويرجع ؛ من ناحية أخرى وعاداته وتقالياه من ناحية، ومع أخالقيات المذيع المهنية

ال  كما أنها، مواثيق الشر  اإلعالمية والمهنيةمبادئ عن  اخروج الكثير منه ذلك إلى

ة؛ بسبب ما يصار عنهم من ردود تتناسب مع وضع الضيو  ومكانتهم االجتماعي

العينتان من الجمهور العام والنخبة األكاديمية اتفقت قا و أفعال غير أخالقية،

على أن برامج المقالب الكومياية ال تلتزم بالقيم االجتماعية واألخالقية واإلعالمية 

 .للمجتمع، وال تراعي دوردها ومسئوليتها تجاه المجتمع

 (7)(2017)دراسة تقى عاكف البدور -

دهافت الاراسة إلى التعر  على خصائص الخطاب الساخر في اإلعالم  

لبرامج  ضوع ادهتمامات السياسية التي تكون مواألردني، ورصا أبرز القضايا واإل

"، News satireفزيون، أو ما يطلق عليه "يالسخرية السياسية اإلخبارية على التل

وأبرز  ,خرية السياسية في اإلعالم األردنينشأة السباايات باإلضافة إلى التعر  على 

 وقا اعتمات الاراسة على منهج المسح اإلعالمي ، التي مر بها التحوالت المرحلية

تم تحليل برنامجين ودهما تشويش واضح و حكي جرايا كعينة  حيث .بشقه التحليلي

 للاراسة التحليلية. 

نوعية ة السياسية حسب محتوى برامج السخري ه يتم تأطيرأن وقا أكات النتائج 

من عينة الاراسة إلى  %50تطرقت أكثر من  وقا، ضوعات والقضايا المطروحةالمو

لحكومة ءلة السياسية لالمسالى توجيه ع, فركزت نقا السياسات والسياسيين

بشكل  يتم توجيههاأظهرت الاراسة أن السخرية السياسية كما  ،والمؤسسات السياسية

إلى األفكار بينما يتم توجيهها  ,%63.9ية بنسبة رتباأكبر إلى الشخصيات االع

 .%36.1بنسبة  حااثوالمبادئ واأل

 (8)(2015دراسة عايدة عوض ) -

استهافت الاراسة التعر  على اتجادهات الجمهور والنخبة األكاديمية نحو البرامج 

امت التلفزيونية الساخرة وعالقتها بالمعايير المهنية واألخالقية لإلعالم، وقا استخ

صحيفة تصميم وذلك من خالل  ,الاراسة منهج المسح بشقيه الوصفي والتحليلي

بالمقابلة بالنسبة للجمهور العام، وبالمراسلة الشخصية عن تم توزيعها استقصاء 

 400ليصبح إجمالي عاد العينة  ,طريق الفيس بوك بالنسبة لعينة النخبة األكاديمية

 .مفردة  

للبرامج التلفزيونية  من الجمهور العام ة أفراد العينةعام مشادهات الاراسة أكاقا و

تخرج عن نطاق األدب  تستخام ألفاظ اوذلك ألنها  ,%66.7الساخرة بنسبة 

لبرامج ا وفي المرتبة التالية جاء تعبير الجمهور عن رغبته في مشادهاةواالحترام، 

 ةت نسبة مشادهاكان , فقاةلتسلية والترفيه، أما بالنسبة للنخبباافع افزيونية الساخرة يالتل
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ناحية المهنية ال، ومن %62 بنسبة لبرامج الساخرة من أجل التسلية والترفيها

رموزا  يستخامون مقامي دهذه البرامج أن الجمهور العام  , فقا رأىوأخالقيات التقايم

  عن ذلكالنخبة  عبرت، في حين 2.76وعبارات وإشارات تمس الحياء العام بمتوسط 

 .2.59بي بمتوسط حسا

 (9)(2015دراسة جيالن شرف ) -

تحليل محتوى البرنامج اليومي لجون ستيوارت، تتحاد مشكلة الاراسة في 

من البرامج نوعية جاياة دهما يمثالن وبرنامج "البرنامج" مع باسم يوسف، باعتبار

االعتماد بمية الساخرة، وذلك المحاكاة التهك تقام المضمون من خالل ,التليفزيونية

 20لمنهج المسحي التحليلي من خالل تحليل محتوى عينة عشوائية مكونة من على ا

وبرنامج البرنامج لبرنامج اليومي لجون ستيوارت، كل من احلقات ل 10بواقع  حلقة  

 صحيفة تحليل المضمون.لباسم يوسف, وذلك من خالل 

من ليس فقط  ,الكوميايا والسخرية يوظفانن يأن البرنامجإلى وتوصلت الاراسة 

ا, ومن دهناأجل رسم االبتسامة على وجوه المشادهاين, إنما   لافعهم نحو التفكير أيض 

من حيث قارتها  ,الصحافةوظائف أن تؤدي وظيفة أقرب إلى دهذه البرامج استطاعت 

ومساعاته الكتشا   ياور حوله من أحااث،حول ما للمشادها الرؤية الناقاة  على تنمية

فقا اعتما كل  ,من الناحية البنائيةوالمجتمع, ب المرتبطة ةالقضايا السياسية واالجتماعي

 دهذا إلى جانب االستعانةصوتية، الكليبات الفيايو والعلى المونولوج وكليبات  برنامج

, فقا ادهتم نوعية الضيو  وحول، ات وتنظيم المقابالتالتمثيلي تصميمالمراسلين في ب

 في حين ادهتمين، يوالسياس المؤرخينالمشادهير من  ت باستضافةابرنامج ستيور

 .والموسيقيينالمطربين الفنانين و يوسف باستضافةبرنامج باسم 

 (10)(2013بو الوفا )دراسة نيفين أ -

سعت الاراسة لبحث المميزات الواقعية التي تميز دهذا الشكل الشعبي من الحايث 

ستخامة المواللغة الكومياية دهذه البرامج محتوى التعر  على والمضحك المعاصر، 

وذلك  ,المشادهاينمن على الجمهور  في التأثيراألساليب الساخرة  ودور دهذه، فيها

وخاصة  ,في مصر لسياسية الساخرة التي ظهرت حايث اعلى البرامج ا بالتركيز

، الذي ينتقا الشخصيات العامة والسياسية، حيث "البرنامج"برنامج باسم يوسف 

يتم تقايمه  حول ماالفكادهة والسخرية  لة منحا استعان باسم يوسف بالكليبات ليخلق

اعتمات الباحثة على إجراء تحليل قا من نشرات األخبار وبرامج التوك شو، و

على عينة  اميااني   تحليال   كما أجرت الاراسة ،حلقات لباسم يوسف خمسلمضمون ال

على باالعتماد  ,من المشادهاين والمتابعين للبرنامج مفردة   200عشوائية مكونة من 

، ومنهج جريس وزمالئه في تحليل المحادثة والخطاب منهج تحليل الخطاب النقاي

 السياسي.
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وتوصلت الاراسة إلى أن غالبية الفئات العمرية في المجتمع المصري تشادها 

بنسبة أخرى  باقي أفراد العينة برامج ساخرةيشادها ، في حين "البرنامج"برنامج 

وسيلة للتعبير عن االستياء تعا نوعية من البرامج دهذه الكما أكات النتائج أن ، 15%

بعض المسئولين تغيير طالبت في مضمونها بحيث  ,العام أو السخط السياسي

الجمهور المستها  أفراد من  %75، وعلى الرغم من أن %90بنسبة  الحكوميين

ة , ترى نسبفقط وسيلة إلزاحة الستار عن أخطاء الحكومة والرئاسة البرنامج يعتبرون

ا من العينة أن 7.5% أفراد الجمهور في زيادة معال الوعي لاى  البرنامج يعا مؤثر 

مشادهاة مثل ل الماروسة عن تفضيلهافراد العينة أمن  %90 نسبة تعبركما ، العام

 برامج التوك شو العادية. على نحو يفوق دهذا النوع من البرامج السياسية الساخرة 

 aziano)Gr&Maureen)(11) 2012 دراسة مورين وغرازيانو -

الناتجة عن مشادهاة البرامج الكومياية  تأثيراتفي الالبحث الاراسة  استهافت

 مع األخذ في االعتبار الاافع وراء مشادهاة أو اختيار ,الليلية على الشباب األمريكي

 19عماردهم ما بين أ الذين تتراوحالشباب فئة وقا تم اختيار العينة من  ،بعينهابرامج 

ستبيان, وذلك االصحيفة وإعتمات على  واستخامت الاراسة منهج المسحنة، س 40و

 ,وبرنامج التقرير لستيفين كولبيرت تابالتطبيق على البرنامج اليومي لجون ستيور

 .مستوى المعرفة السياسية لاى المشادهاينعلى  المضمون لاراسة تأثيرات

الحصول على  قا قررتأن نصف عينة الاراسة  إلى نتائجتوصلت القا و

قبل على أن الشباب األمريكي يوالمعلومات السياسية من كوميايا الليل المتأخرة، 

, كما تمكنهم جتماعيةواالمعرفية الألنها تتناسب مع احتياجاتهم  مشادهاة دهذه البرامج

أكات النتائج ومن وسائل اإلعالم الرئيسية،  الهروبو شباع الحاجة إلى التسليةإمن 

ا  من  بنسبة أكبر االمحتوى السياسي الكومياي مفيا   يعتبرونراليين أن الليبأيض 

 . المحافظين

 Amy Becker ((12)(2011 دراسة ايمي بيكر -

استهافت الاراسة البحث في توظيف استخاام البرامج السياسية الساخرة خالل  

 .2008 األمريكية لعام نتخاباتاالبالتطبيق على  ,فترات االنتخابات

الناخبين على محتوى البرامج السياسية  جمهورإلى اعتماد لاراسة اخلصت وقا 

على مصادر األخبار  دهماعتمادعلى نحو يفوق نتخابات فترة االالساخرة أثناء 

 Daily show , late show withدهى  , وكانت أبرز دهذه البرامج الساخرةالتقلياية

david The,the onion ، لتعليقات الساخرةتفيض باعالمية فأصبحت البيئة اإل، 

دهذه االشكال إلى  ,خاصة من دهم دون الثالثين ,تحول عاد كبير من األمريكيين حيث

 كمصار للمعلومات. يةعالماإل البرامجتقلياية من الغير 
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 Amy Becke((13)(2010 يمى بيكرإدراسة  -

مريكي األالجمهور  تصورات وإدراك المشادهاين من استهافت الاراسة البحث في

لبرامج اودراسة تقييمات الجمهور لها بالمقارنة مع , السياسية الساخرة لبرامجل

اعتمات ، وقا The daily show, وذلك بالتطبيق على برنامج خبارية التقليايةاإل

ا على على بيانات من دراسة تجريبية تم تطبيقهالتحليالت المقامة في دهذه الاراسة 

 .جامعيينالطالب عينة من ال

ى فالساخرة  السياسيةالكومياية أو  وجود تأثير كبير للبرامج إلىئج النتا وتوصلت  

عاش   خبارية التقلياية.البرامج اإل يفوقعلى نحو تصورات الجمهور وإدراكه للواقع الم 

 (14)(David Jacobs) 2009 دراسة دايفيد جاكوبس -

األخبار لبحث في مجاالت االتصال المختلفة, وخاصة  استهافت الاراسة ا

 ،المعلومات برامج الكوميايا في نقل توظيفلتحايا فاعلية وقيمة  ,ياسية والتعليميةالس

مقابالت مع الشخصيات البارزة في مجال المنهج المسح وإجراء  تم استخاام حيث

 .االتصال

أن الكوميايا وسيلة فعالة ومؤثرة في حفظ المعلومات  لاراسة إلىنتائج اتوصلت و

المشادها حفظ عملية لكوميايا في قالب تعليمي يسهل تقايم احيث يتم وتذكردها، 

ا تذكردهاقارته على و ,لمعلوماتل لتوضح العينة جابات أفراد إ كما جاءت ، أيض 

تجاه البيانات والتصريحات الجادة للمعلومات في أغلبية الموضوعات من  همتفضيالت

 التصوير الفكادهي أو الكومياي لنفس المعلومات.

  (15)(Susu Qin) 0092 دراسة سيسو كين -

لتعر  على أدهم أسباب تعرض الشباب للبرامج اإلخبارية ات الاراسة استهاف

، وتأثيردها على مستوى معرفتهم يالتقلياية والكومياية ذات المحتوى السياس

المنهج عتماد على من خالل اال , وذلكنحو السلطة همإتجادهوالسياسيين بالمسئولين 

، حيث تعرضت ي  جامع طالب   400 الجامعة بلغت طالبعلى عينة من التجريبي 

فى حين تعرضت المجموعة , CNN شبكةتقامه المجموعة األولى لبرنامج إخبارى 

 وذلك بالتطبيقكعينة من البرامج الكومياية،  The daily show األخرى لبرنامج

 .على التغطية اإلخبارية لزيارة أوباما للشرق األوسط

 ينسبة تعرض المبحوثين للبرنامج اإلخبار إلى أن سةنتائج الارا توصلتقا و  

 The dailyي نسبة تعرضهم للبرنامج الكوميا تفوق  CNN شبكةالذي تقامه 

show كانوا أقل  يتعرضوا للبرنامج اإلخبار الذينأن المبحوثين النتائج , كما أكات

 . يشادهاوا البرنامج الكومياالذين من اآلخرين  يفى المستوى المعرف
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 (16)(Stephen Harrington) 2009 اسة ستيفن هارينجتوندر -

 فزيون والسياسة والرأى العام،يالعالقة بين التل فيبحث الالاراسة  استهافت

للمعلومات، حيث استخام الباحث منهج  اوكيف أصبحت البرامج الساخرة مصار  

 يانمنهج المسح المياكذلك برنامجين ساخرين، ومضمون المسح التحليلى لتحليل 

 من الشباب. مفردة   330عينة من الجمهور تمثلت فى بالتطبيق على 

، خبارية والصحفإلنخفاض معال مشادهاة الجمهور للنشرات اأكات الاراسة او

, كما لكترونية، ومشادهاة البرامج الساخرةلوسائل اإلل هممقابل ارتفاع معال تصفح

 ,يونية الساخرة باألمور السياسيةارتفاع معاالت ادهتمام البرامج التليفزأثبتت النتائج 

وتشكيل اتجادهاتهم  ,ةيالسياسالشئون الجمهور ب ىوعدرجة  حيث أدى ذلك إلى رفع

 .العاملين بهذا المجالنحو 

  (17)(Jonathan S. Morris) 2008 دراسة جوانثن موريس -

ى البرامج السياسية الساخرة على اتجادهات الرأ بالبحث في تأثير ادهتمت الاراسة

, وذلك بالتطبيق على السياسةبين الترفيه و رصا العالقةمن خالل  ام السياسية,الع

 .The daily showبرنامج 

لتلك البرامج السياسية الساخرة, وحرصهم استخاام السياسيين وقا أثبتت الاراسة  

 ،الناخبين المحتملينجمهور للتأثير على  ستراتيجيةإ ةكأدا توظيفهاالظهور فيها وعلى 

 إثارةا وشارت أن دهذه البرامج لايها القارة على تثقيف المشادهاين سياسي  كما أ

 للمسئولين في الخطاب السياسيعلى التأثير إلى جانب قارتها ، هم السياسيادهتمام

تلك  يأن متابع باإلضافة إلى ذلك, أكات الاراسة المواقف السياسية بشكل عام،و

لية من المعرفة بالتطورات السياسية البرامج السياسية الساخرة لايهم مستويات عا

 خبار التقلياية.متابعي األ على نحو يفوق

 (18)(Jody C) 2008 دراسة جودى وموريس -

الساخر "تقرير كولبرت" على  يثير البرنامج األمريكأمعرفة تالاراسة استهافت  

فكاردهم النظام وأ يالاعاية لممثلدهذا البرنامج في الشباب، ودور الوعى السياسي لفئة 

 .ونشر رسالتهم

الجمهور للبرنامج محل مشادهاة لى ارتفاع معاالت توصلت الاراسة إ وقا 

غضب التحول حيث  ,وتأثير دهذه المشادهاة على العملية اإلدراكية للجمهورالاراسة, 

ا إلى سخرية، وأثبت حااث السياسيةاأل الناتج عن مجريات إقبال  الاراسة أيض 

الجمهور،  اتاتجادهحول مؤشرات تقام البرامج باعتباردها  المسئولين على متابعة دهذه

 إلى حا مواتجادهاته مشادهاينالمواقف على لسخرية السياسية كما أثبتت التأثير القوي ل

أن أضافت النتائج والسياسيين، سقاط المرشحين نجاح أو إإ إلى القارة علىيصل 
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الحصول ، و%75بنسبة  تمثلت فى الترفيه متابعة الجمهور لهذه البرامج قادوافع 

 .%65المعلومات بنسبة  على

 (19)(Cao ،Brewer) 2007دراسة كواو بروير -

برامج الكوميايا السياسية وتأثيردها على عملية في مفهوم بحث الاستهافت الاراسة 

، باالعتماد على "جون ستيورات"برنامج وذلك بالتطبيق على المشاركة السياسية، 

 4حتى  2003ديسمبر 19الفترة من  خاللالمسح  اءمنهج المسح، حيث تم إجر

 .من الجمهور العام مفردة   506 بالتطبيق على عينة قوامها 2004يناير

 االدهتمام السياسيمستوى بعالقة إيجابية دهامة  لهالتعليم  أكات نتائج الاراسة أنو 

 في األنشطة السياسية تهمشاركوكذلك  ,له المعرفة السياسيةمستوى و للجمهور

، نفسهاارتباط منهجي بالمشاركة أى للمتغيرات الحزبية  وجايبينما ال  ,المختلفة

ا إلى المشاركة كافة مراحل تأثير مشادهاة برامج التوك شو على  وتوصلت النتائج أيض 

التعرض لبرامج الكوميايا السياسية  بينما يؤدي، الحمالت االنتخابيةخالل السياسية 

 تصال باألنظمة المنتخبة. تعزيز اال يةملع الحا من إلى

 (20)(Shannon Mccraw) 2006دراسة شانون ماكرو  -

البرامج السياسية الساخرة على الخبرة  استهافت الاراسة البحث في تأثير

ومستوى  لهذه البرامجوجود ارتباط بين تعرض الشباب  وماىالسياسية للشباب، 

قا ، ولهمالمشاركة السياسية  وىوكذلك مست ين السياسيين,لمرشحباة يالسياس معرفتهم

تتراوح أعماردهم تم اختيار عينة من الشباب و، المنهج المسحي اعتمات الاراسة على 

ا 24حتى  18من  وكالدهما" أ، تم اختياردهم من الطلبة الجاد المقياين بجامعة "عام 

 .طالب   412عاد أفراد العينة حيث بلغ 

ن البرامج الكومياية ي ودهام بيارتباط إيجاب وجود توصلت الاراسة إلىقا و

 كما أكات دور دهذهالسياسة العامة للمرشح، بالشخصية المشادها معرفة السياسية و

إلى جانب رفع  ,المختلفة السياسيةالجمهور بالقضايا معرفة رفع مستوى البرامج في 

ا النتائج نفسه، وأثبتتلمرشح االبرنامج الخاص بب ةمعرفالمستوى  أن مشادهاة  أيض 

برامج التوك شو ال تملك بينما  ,البرامج تؤثر على معاالت السخرية السياسية دهذه

 الليلية دهذا التأثير. 

 على الدراسات السابقة:عام تعليق     

يمكننا  ,ذات الصلة بموضوع الاراسة السابقةالاراسات مجموعة بعا استعراض 

 :مجموعة من المؤشرات تتمثل فيما يليالخروج ب

ذات  الساخرة الاراسات من نصيب الكوميايا دهذه األكبر فيدهتمام االمساحة  كانت -

 البرامج الكومياية السياسية تزيادهذه على أن جميعها اتفقت قا ، والطابع السياسي
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قاشات نوالللمعلومات  ادهام   امصار  من المعرفة السياسية لاى الشباب, كما تعا 

 .السياسية

وراء مشادهاة دهذا النوع من البرامج يرجع معظم الاراسات السابقة أن الاافع  أثبتت -

ا للتسلية والترفيه, إضافة  إلى كونهاإلى  للمعلومات  امصار   كونها مصار 

 واألخبار.

تركيز البرامج التليفزيونية الساخرة علي الجانب السياسي والموضوعات جاء  -

سي ضطراب السيايعكس حالة االل والقضايا واألحااث السياسية كمادة إعالمية لها

 داخل المجتمعات الغربية والعربية علي حا سواء.

 ,هامجتمعاتفي  ةالبرامج التليفزيونية الساخرة حجم الحرية المتاحنجاح عكس ي -

نقا أكبر في فرصة فكلما زادت نسبة تمتع مجتمعها بالحرية, أ تيحت لها 

 ساخر. على نحو وتناول القضايا المجتمعية المختلفة  ,الشخصيات السياسية

 ود االستفادة من الدراسات السابقة:حد

في جوانب أضافت  ,من خالل اإلطالع على دهذه الاراسات ,استفاد الباحث   

، اراسة والتحايا الاقيق لمشكلة الاراسة وأدهاافهاأبعادا  مهمة في وضع تصور عام لل

كما سادهمت دهذه الاراسات على المستوى اإلجرائي في صياغة تساؤالت الاراسة 

, وبالتالي فإن دهذه الاراسة وفروضها عن تحايا أدهمية الاراسة فضال   الحالية,

, تحاول أن الذي تقامه للمضمونوتحليلها  الساخرةالكومياية البرامج باستهاافها 

وتلفت النظر إلى مجال قل التركيز عليه من قبل  ,للاراسات السابقة تضيف جايا ا

 ص.وفي بيئة الاراسة بشكل خا ,الباحثين بشكل عام

 ويمكن تحديد مجموعة من أوجه االستفادة فيما يلي:

  وكيفية توظيفها ,التعر  علي المنادهج واألدوات واألساليب البحثية المستخامة -

 لخامة الاراسة.

 ,االستفادة من النتائج التي توصلت إليها دهذه الاراسات في صياغة المشكلة البحثية -

 دهمية الاراسة.وتحايا أ ,وتحايا أدهاا  الاراسة وتساؤالتها

 ,التي ادهتمت بالبحث في مضمون البرامج الساخرة استكمال مسيرة الاراسات -

 .ودوردها في تناول الموضوعات والقضايا المختلفة

إمكانية إجراء المقارنة بين نتائج تلك الاراسات والنتائج التي ستتوصل إليها دهذه  -

راسات العلمية في الاراسة, كل في مجاله, مما ياعم التواصل العلمي بين الا

 ا.المياان المشترك، ويساعا في تفسير بعض النتائج الجاياة بشكل أكثر عمق  
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 الساخرة في الكوميايةتؤديه البرامج شمل حول الاور الذي أتكوين رؤية  -

 .المجتمعات المختلفة

 :النظرى للدراسة طاراإل

 :اإلعالمي طارنظرية اإل

حيث تعبر دهذه النظرية عن ؛ عالمياإل رطاتعتما دهذه الاراسة على نظرية اإل    

حااث المضمون القادر على إبعرض  من خاللهتقوم  ,لوسائل اإلعالم إضافيدور 

اتجادهات المتلقين نحو الوقائع واألحااث والصور أو تعايل تغييرسواء ب ريأثتال

والرموز، وذلك من خالل إعادة تنظيم الرسائل والنصوص اإلعالمية الخاصة بهذه 

ؤكا معنى معيّن ا ت Frames  ئع واألحااث ووضعها في سياقات أو أطر إعالمية الوقا

 Dominant مع الخبرات األولية أو الحقائق المهيمنة دهذا األثر يلتقي كما أو تنفيه، 

Realityوقائع أو للمتلقين أو الواقع المارك لهم، فيؤثر بالتالي على أحكامهم نحو ال

 (12).همنسبة للبااتها تقاير, كما يؤثر على األحااث

اإلعالمي واحاة من الروافا الحايثة في دراسات  طاروتعا نظرية تحليل اإل

االتصال؛ حيث تسمح للباحث بقياس المحتوى الضمني للرسائل اإلعالمية التي 

ا لاور البرامج كما تعكسها البرامج الساخرة،  ا منتظم  تقام دهذه النظرية تفسير 

توضيح و ,تشكيل األفكار واالتجادهات حيال القضايا البارزة التليفزيونية الساخرة في

 (22)عالقة ذلك باستجابات الجمهور المعرفية والوجاانية لتلك القضايا.

 ااإلعالمي أحا المفادهيم الجودهرية التي يتفاعل في تكوينه طاريعتبر مفهوم اإلو 

م وتأثيراتها، كما تناول دور وسائل اإلعالالساعية نحو العايا من المااخل النظرية 

نظرية دهذه اليعتبر المكون الرئيسي لنظرية "تحليل األطر اإلعالمية"، لذا تعتبر 

ماخال  مناسب ا لاراسة التناول اإلعالمي للقضايا على اختال  طبيعة مضمونها، حيث 

يمكن النفاذ من خاللها إلى المحتوى الضمني للنص اإلعالمي ودالالته بأبعاددها 

ا باختال  أنواعها ودرجة مر الذي تتكامل به الرؤية التحليلية تجاه القضايالمختلفة، األ

 (32).أدهميتها

النظر إلى القضية من وجهات  في إمكانيةنظرية الالغرض الرئيسي من ويتحاد    

لقيم واالعتبارات، ها على اأو انعكاسات عليها مترتبةالثار اآلر ينظر متنوعة، وتفس

بتطوير مفادهيم القضية أو إعادة  من خاللها التي يقوم الناس األطر إلى العمليةتشير ف

 (42).قضية معينة  توجيه تفكيردهم حول

تفترض النظرية أن معلومات الجمهور واتجادهاته نحو القضايا واألحااث كما      

تتشكل في ضوء تأثره بالمعالجات التي تطرحها وسائل اإلعالم لتلك القضايا  ,المختلفة

السلوكيات، وينعكس ذلك و ن ثم تؤثر األطر في المعار  واالتجادهاتث؛ ومواألحاا
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اختيار بعض جوانب  طاروي قصا باإل ,(52)للقرارات نحودها على اتخاذ الجمهور

؛ وبذلك يتم تحايا المشكلة، وتقايم ها أكثر بروزا  في النص اإلعالميالموضوع وجعل

المعالجات اإلعالمية  ي اختال , ويؤد(62)باائل بشأنهاالحلول والتفسيرات، وطرح ال

إلى اختال  وجهات النظر المختلفة,  التي تطرحها وسائل اإلعالم حول القضايا

 بشأنها، وتباين األحكام تجادهها.

طبيعة  رصا وتحليلفي  عالمير اإلاطيتم توظيف مبادئ وفرضيات نظرية اإلو

ا المختلفة التي ترتبط المعالجات التي يقامها برنامج "أسعا هللا مساءكم" نحو القضاي

البرنامج في أبرز األطر التي قامها  بالمجتمع المصري, إلى جانب رصا وتحليل

وصف وتحليل لطبيعة اتجادهات تقايم  بما يسادهم في ,لقضاياهذه ال تناوله وعرضه

 القضايا المثارة.  التي يقامها البرنامج تجاهرؤية المعالجة وال

 تساؤالت الدراسة:

محل البحث نحو اإلجابة عن تساؤل رئيسي واحا تنبثق منه تسعى الاراسة 

 :مجموعة من التساؤالت الفرعية, يوضحها الباحث على النحو التالي

 التساؤل الرئيسي:

ما طبيعة وخصائص المضمون الذي يقامه البرنامج الكومياي الساخر "أسعا هللا 

 مساءكم" تجاه القضايا المجتمعية داخل المجتمع المصري؟

 ساؤالت الفرعية:الت

ما المساحة الزمنية لحلقات البرنامج الكومياى الساخر عينة الاراسة التحليلية,  -

 والمساحة التي يحتلها في الخريطة البرامجية للقناة التي تقامه؟

ما طبيعة الموضوعات والقضايا التي يتناولها البرنامج الكومياي محل الاراسة,  -

 رؤية التي يقامها حولها؟واتجادهات معالجته لها, وطبيعة ال

 ما نوعية األطر الخبرية التي قام البرنامج بعرض المضمون من خاللها؟ -

كيف قام البرنامج بعرض القضايا التي تناولها, من حيث القوالب الفنية واستضافة  -

 الضيو ؟

ما نوعية اللغة المستخامة في تقايم موضوعات البرنامج, وماى التجاوز في  -

 استخاامها؟

 دهاا  التي يسعى البرنامج إلى تحقيقها؟ما األ -

 ما مصادر المادة اإلعالمية التي يقامها البرنامج؟ -

إلى أى حا التزم البرنامج باألخالقيات المهنية, وما طبيعة التجاوزات اإلعالمية  -

 التي يقع فيها مقام البرنامج أو الضيو ؟
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 كيف قام البرنامج األطروحات حول القضايا المثارة؟ -

ف البرنامج أساليب اإلقناع العقالنية والعاطفية حول القضايا التي كيف وظ  -

 تناولها؟

ما طبيعة التصورات واالتجادهات التي قامها مضمون البرنامج حول القوى   -

 الفاعلة المرتبطة بالقضايا المطروحة؟

 فروض الدراسة:

 تتحاد فروض الاراسة فيما يلي:

ة بين نوعية األطر الخبرية المستخامة توجا فروق ذات داللة إحصائيالفرض االول: 

 في البرنامج, وأسلوب معالجة البرنامج للقضايا المطروحة.

توجا عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين اتجاه البرنامج نحو  الفرض الثاني:

 القضايا المثارة والرؤية التي يقامها البرنامج تجاه دهذه القضايا.

داللة إحصائية بين اتجاه البرنامج نحو القضايا توجا فروق ذات  الفرض الثالث:

 المثارة, والقالب الفني الذي يتم عرض البرنامج من خالله.

 نوع الدراسة:

ها  وصف ظادهرة أو مشكلة تالتي تس الدراسات الوصفيةتعتبر دهذه الاراسة من 

تها تصنيفها ومعالجو , على جمع الحقائق والبيانات كمي ا اعتماد اوتصويردها  ,محادة

؛ الستخالص داللتها والوصول إلى نتائج أو تعميمات عن اودقيق   كافي اوتحليلها تحليال  

 محل البحث.  الظادهرة أو الموضوع 

 منهج الدراسة:

يعا في الاراسة محل البحث, و Survey"منهج المسح "بتوظيف الباحث  قام

ا ة رادهالظعن صا  بيانات وأويستها  الحصول على  منهج المسح جها ا علمي ا منظم 

حيث يمكن استخاامه فى تحقيق أدهاا  , (72)، ومعرفة كافة جوانبها المختلفةالماروسة

 (82).ية، أو استكشافيةحليلأو ت  عاياة قا تكون وصفية،

ستخام الباحث منهج المسح اإلعالمي كونه المنهج األكثر مالئمة إودهكذا 

عينة ممثلة للبرامج  الاراسة بمسح مضمون تدهتمإحيث  ;للاراسات الوصفية

نتجها البرنامج دراسة المادة اإلعالمية التي يالكومياية الساخرة, وذلك من خالل 

بغرض تحليل  ,مصر MBCقناة " الذي تقامه أسعا هللا مساءكمالكومياي الساخر "

 ,وأساليب عرضه للمحتوىمختلف القضايا, تجاه المعالجات التي يقامها البرنامج 

اتجادهاته نحو القوى كذلك و ,التي يقامها تجاه دهذا المحتوى وطبيعة األطروحات

 .الفاعلة المرتبطة بالقضايا المثارة
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  : مجتمع وعينة الدراسة

يتمثل مجتمع الاراسة التحليلية في البرنامج الكومياي الساخر الذي تبثه  

 مصر، وقام  الباحث  بأخذ عينة من دهذا البرنامج لتحليل أطر المعالجة  MBCقناة

اإلعالمية للسلوكليات المجتمعية بالمجتمع المصري بذلك البرنامج، و تمثل مجتمع 

، وقا بلغ عاد  (30/6/2017( إلى )1/1/2017الاراسة التحليلية خالل الفترة من )

.  1392  حلقة  بإجمالي 34الحلقات التي تناولتها الاراسة   دقيقة 

 :  جمع البيانات ةأدا

 : أداة تحليل المضمون

الدذي يقامده البرندامج للمضدمون  يوالكيف يالتحليل الكمأداة عتما الباحث على ا 

قددامها البرنددامج تجدداه يطبيعددة المعالجددات التددي بهددا  رصددا  , وذلددكمحددل الاراسددة

 المجتمع المصري. داخل المجتمعية قضايالا

حاد الباحث وحاة التحليل بالحلقة، والتى تمثل الوحاة الطبيعية للمادة قا و

مية، ويقصا بها الوحاة اإلعالمية المتكاملة التى يقوم الباحث بتحليلها، ودهى اإلعال

  (29).التى يستخامها منتج المادة اإلعالمية لتقايم المادة إلى الجمهور من خاللها

 تحليل المضمون: إستمارةتصميم 

 تحليل المضمون من خالل الخطوات التالية: إستمارةقام الباحث بتصميم   

تحايا األدهاا  التي تسعى تحليل المضمون من خالل  ستمارةلمبائية إلالصياغة ا -

الاراسات االطالع على مجموعة االستفادة من الاراسة إلى تحقيقها, ومن خالل 

 .المرتبطة بموضوع الاراسة السابقة

تحليل المضمون, والتي تخام إستمارة تحايا وحاات التحليل وفئاته التي تتضمنها  -

 التساؤالت التي تطرحها الاراسة.البحث وتجيب عن 

تحليل المضمون وعرضها على مجموعة من األساتذة المحكمين  إستمارةمراجعة  -

المتخصصين في مجال اإلعالم، وذلك للتأكا من كفاية فئات التحليل لتحقيق 

أدهاا  الاراسة واإلجابة عن تساؤالتها، وقا قام الباحث بإجراء كل التعايالت 

وصياغة الصحيفة في صورتها  ,األساتذة المحكمينجانب ة من المطلوبة والمقترح

 النهائية.

لتأكا من عام وجود أخطاء في بها  اإجراء الثبات مع اثنين من الباحثين؛  -

 وذلك حسب درجة الثبات. ,التحليل
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 اختبار الصدق والثبات لصحيفة تحليل المضمون:

 اختبار الصاق:  -

مارة للتطبيق وتحقيق أدهاافها في جمع البيانات ويقصا به التأكا من صالحية االست   

تحقيق ل، أي صالحية االستمارة Validityودهو ما يسمى بصاق االستمارة  ,المطلوبة

 (03)الها  الذي صممت من أجله )قياس ما دهو مطلوب قياسه(.

على إستمارة وقا تم قياس صاق صحيفة تحليل المضمون من خالل عرض 

قام الباحث بإجراء  ,، وبناء على مالحظاتهم)*(مينمجموعة من األساتذة المحك

صياغة االستمارة في صورتها النهائية لتحقيق صاق , ثم تم إقراردهاالتعايالت التي 

 االستمارة والصحة المنطقية ألسلوب القياس.

 اختبار الثبات: -

ويقصا به ماى ثبات النتائج التي يتوصل إليها الباحث بتكرار القياس على     

 (13).ية ذاتهاالخاص

، وذلك من خالل (**)إثنين من الباحثينوقا قام  الباحث  بإجراء اختبار الثبات مع 

بالتعريفات اإلجرائية الخاصة بفئات التحليل، وتم إجراء الثبات على عينة  ماتزوياده

مختارة من الحلقات البرامجية التي تضمنتها عينة الاراسة، وقا تم اختيار دهذه 

 امج "أسعا هللا مساءكم" لضمان تمثيل العينة.الحلقات من برن

 :وتعريفاتها اإلجرائية مفاهيم الدراسة

 الاراسة وتعريفاتهاالتي تشكل اإلطار العام لموضوع مفادهيم اليمكن تحايا 

 اإلجرائية على النحو التالي:

 المعالجة -

يهتم وي قصا بالمعالجة دهنا أسلوب التناول اإلعالمي للقضايا المجتمعية التي    

 البرنامج محل الاراسة بعرضها ومناقشتها, وخصائص دهذا التناول.

 السخرية  -

تقلب المعنى إلى عكس  تعتما على استعمال ألفاظتعبير، دهى طريقة من طرق ال

في الحقيقة, فيكون غرضها توجيه النقا لألوضاع القائمة وإثارة  المقصود منه

، عاياة في ثقافة العصر الحايث اال  اتخذت كلمة سخرية أشكالضحكات حولها, وقا 

وجه القصور في الطبيعة البشرية ووصف ستخام كأداة للكشف عن أت   وأصبحت

 (23)حااث الحالية.األ
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 البرامج التلفزيونية الساخرة -

تلك البرامج التي تعتما على النقا الالذع للواقع االجتماعي والسياسي  ودهى 

فهى ليست مجرد برامج ترفيهية اخر، واإلعالمي والثقافي للمجتمع بشكل كومياي س

في حا ذاته، إنما تعمل على تعرية  ةاإلضحاك كغايتحقيق ال تسعى إلى  حيث ;فكادهية

الحقائق وتسليط الضوء على سلبيات المجتمع بأسلوب يبعث على السخرية مما يجري 

بالمعلومات من خالل أسلوب ظريف  كما تستطيع أن تما المشادهاين، أحااثمن 

 (33).إلى النفسومحبب 

 المعالجة اإلحصائية للبيانات: 

بعا االنتهاء من تحليل مضمون الاراسة التحليلية، تم ترميز البيانات وإدخالها   

إلي الحاسب اآللي، ثم معالجتها وتحليلها واستخراج النتائج اإلحصائية باستخاام 

لى المعامالت برنامج "الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية", وقا تم اللجوء إ

 واالختبارات اإلحصائية التالية في تحليل     بيانات الاراسة:

 التكرارات البسيطة والنسب المئوية. -

 المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية. -

 One Way Analysis of Variance ANOVAتحليل التباين األحادي  -

موعات في أحا  لاراسة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية للمج

 متغيرات الاراسة.

لاراسة شاة واتجاه العالقة   Pearson Correlationمعامل ارتباط بيرسون  -

 االرتباطية بين متغيرين من متغيرات الاراسة.

لجااول التوافق لاراسة الااللة اإلحصائية للعالقة بين متغيرين من    2اختبار كا -

 المستوى األسمى.

 :نتائج الدراسة التحليلية

ا لنتائج الاراسة التحليلية من الاراسة دهذا الجزء  يتضمن أسعا هللا "برنامج لعرض 

مصر، بها  اإلجابة عن التساؤالت التي تطرحها  MBCقناة  الذي تقامه "مساءكم

, وذلك من خالل دراسة مجموعة الفئات المتعلقة بالشكل وتحقيق أدهاافها الاراسة

القضايا طبيعة دهذه وللقضايا المطروحة، القالب البرامجي من حيث  ;والمضمون

، إلى تحقيقهاسعى البرنامج يوكذلك األدهاا  التي  ,وأسلوب معالجتها داخل البرنامج

لنتائج  ا، وفيما يلي عرض  ذلك إطاراإلقناعية والعاطفية المستخامة في واالستماالت 

 :محل الاراسة الساخر يالاراسة التحليلية للبرنامج الكوميا
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 البرنامج وصيفت أوالً:

 مصر الفضائية MBC" على قناة أسعا هللا مساءكمبرنامج "عرض  يتم -

ذاعة   من الساعة العاشرة دقيقة 58المصرى نايل سات لماة  الصناعيقمر على الالم 

ا  ,أكرم حسني المصري ي، ويقامه اإلعالمعرضه يوم السبتخميس، ويعاد  كل مساء 

من خاللها البرنامج يعب ّر  كتشات ساخرةمان اسيقاويشاركه كل حلقة نجم جايا, حيث 

حيث  ;ساخرةبطريقة كومياية  في المجتمع المصرياإليجابية والسلبية  جوانبعن ال

يحللها مجتمع, كما ال يشهادهاالتي يرصا بصورة أسبوعيّة العايا من الوقائع المختلفة 

 .ويعلق عليها بأسلوب ساخر

 نتاجمن خالل إتطوير فكرته تم  وقا ,MBCمجموعة  دهذا البرنامج من إنتاج -

وإلقائها على  "األفيهاتى جزئية الـ "التركيز علاني المضحكة، وواألغ سكتشاتاإل

حيث ، في عرض المضمون على الشكل االستعراضي التركيز  عنفضال   ,المشادهاين

 ,حلقاتالدهذه حلقة من تتناول موضوع كل على تقايم أغنية البرنامج في حلقاته  يعتما

الكثير  البرنامج من خاللها ستعرضالتي يفكادهية التمثيلية السكتشات دهذا إلى جانب اإل

شفئمن المواقف الحياتية اليومية التي تمس   إطارادهاين في ات متنوعة من حياة الم 

ا يتم عرض إ ا سكتشات ضاحكة يتخللها أحيان  ساخر وغير تقلياي، وفي كل حلقة أيض 

ا لايودهات كومياية يفيو يأغان لحلقات، وي شارك بالتمثيل في هذه اتم إعااددها خصيص 

غير جايا  إطاريظهر بعضهم في حيث  ,بعض الحلقات عاد من النجوم والضيو 

 .تقلياي

خالل فترة برنامج "أسعا هللا مساءكم" التى تناولها موضوعات التنوعت  -

المجتمع على نحو يؤكا ادهتمام البرنامج محل الاراسة بطرح مشكالت  ,التحليل

بما ومحاولة تقايم الحلول المناسبة لها،  ,وعرض وجهات النظر حيالها ,المصرى

مجتمع ومشكالته وليس في إلعالم في أن يكون مرتبط ا بالبايتفق مع الاور المنوط 

إذ كشفت نتائج التحليل عن تناول دهذا البرنامج عاة موضوعات فى عزلة عنه, 

المصرية ، أبو حفيظة ينعي شهااء مصر ،إعرفي مقامتها:أبو حفيظة يسخر من الكرة 

شخصية حبيبك عن طريق الفالنتاين ،أنماط المرتشين،أنواع الجيران في مصر 

،أبطال مسلسل ريح الماام ،ابو حفيظة ينتقا التليفزيون المصري حيث )أن أدهم 

 األفكار الخالقة في التليفزيون المصري دهو أسماء البرامج، يعني لو برنامج رياضي

الزم يكون اسمه )بانوراما الرياضة( ولو منوعات )بانوراما المنوعات(، أغنية تهاجم 

الحكومة ،األسعار نار ، االمتحانات ودليل أبو حفيظة للثانوية العامة للطالب و أولياء 

األمور ،الفجوة بين اآلباء واألبناء في عالم التكنولوجيا ،القضايا االجتماعية الهامة 

لزواج ، الموظف المصرى والروتين ، مشكلة المياة ، الوحاة العربية مثل الطالق وا

، دليل أبو حفيظة للتعامل مع األسعار المرتفعة ، زكريات مارستنا ، سخرية أبو 

حفيظة من اإلعالميين وتقليا اكثر من رائع ، مبادىء السياسة على طريقة ابو حفيظة 
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أنواع الصااقة ، نصائح قبل اإلرتباط  ، معاناة المواطنين مع الكهرباء، مقارنة بين

وبعاه ، نصائح لتعش سعياا  في مصر ،نصائح ابو حفيظة للبنات ، شغالنة خامة 

 العمالء و نوعية العمالء.

وتشير تلك النتائج السابقة بوجة عام إلى ثراء برنامج أسعا هللا مساءكم بقناة إم  

لمختلف المشاكل فى بي سى مصر وتنوع الموضوعات التى تناولها وطرحه  

 المجتمع المصرى.

 ً  النتائج العامة للدراسة :ثانيا

 .الذي يتم من خالله عرض البرنامج التليفزيوني محل الدراسةالفني القالب  -1

 عرض البرنامج التليفزيوني محل الدراسة المستخدم فيالقالب الفني : (1جدول رقم)
 % ك برنامجفني للال القالب

يوحوار داخل األستود  28 82,4 

 14,7 5 األداء التمثيلي

 2,9 1 حوار خارج األستوديو

 100 34 اإلجمالي

ا في عرض يتضح من بيانات الجاول السابق  أن القالب الفني األكثر استخاام 

ذلك األداء  ، يلي%82,4تصل إلى بنسبة  , وذلكستايوحوار داخل األال  البرنامج دهو

 .%2,9ستايو بنسبة حوار خارج األلا، وأخيرا  %14,7التمثيلي بنسبة 

 يؤكا اتجاهألستايو، مما اأعلى النسب لصالح القالب الحواري داخل  وبذلك تأتي

ا لكونه ، القالب الحواري مع الضيف نمط نحو تفضيلالبرنامج محل الاراسة  نظر 

وسائط  أى حيث يتم بين المقام وضيفه وجها  لوجه دون تاخل ;أقوى أنواع الحوارات

ا إلى قارة دهذا القالب على يرجع ذلك قا ليَّة، واتصا توفير بيئة مالئمة للعمل أيض 

 قع عنا بث البرنامج.ة قا تمهني ى أخطاءوتفادي أ

 (43)(2011مع دراسة سارة عبا اللطيف )نتائج الاراسة موضع البحث ت تفقوقا ا

, كما في تأكيا اتجاه البرامج الساخرة نحو الجمع بين التصوير الااخلي والخارجي

في تأكيا أدهمية تنوع أشكال القوالب  (53)(2017اتفقت مع دراسة رشا محما الخشاب)

من حوار عادي بسيط داخل األستايو إلى تصوير خارج  ,الفنية لتلك البرامج

وم بها طاقم العمل بالتعاون مع مقام البرنامج تمثيلية يقتصميم ، وصوال  إلى ستايواأل

 من أجل خااع الضيو  المشاركين.
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 البرنامج محل الدراسة. في عرضة التليفزيونيوالقوالب الفنية ل اشكاأل مدى المزج بين -2

 البرنامج  في عرضمدى المزج بين األشكال والقوالب الفنية التليفزيونية  :(2جدول رقم)
 % ك شكل البرنامج

 50,0 17 حواري فقط

 26,4 9 يجمع بين أكثر من شكل

 11,8  4 حواري وتقرير

 11,8 4 حواري وصور أرشيفية

 100 34 اإلجمالي

بأعلي نسبة  الحواري قا حظى شكل البرنامج إلى أنتشير بيانات الجاول السابق   

، %26,8تصل إلى بين أكثر من شكل بنسبة  الجمع ، يلي ذلك %50حيث وصلت إلى 

والشكل  "التقريرحواري و"ال الشكل كل من %11,8 ةبنسب في المرتبة األخيرةبينما ورد 

 ."األرشيفيةصور الو حواري"ال

دون المزج بينه وبين أى من  ,الحواري بسيطرة الشكلوتحمل النتيجة الخاصة   

داخل ف بين المقام والضيداللة قوية حول أدهمية العملية التفاعلية األشكال األخرى, 

التفاعلية بتبادل األقوال واألفعال في سياق دهذه البرنامج الماروس, حيث تسمح 

لمتابعة دهذه المشادها  ارتفاع درجة تفضيلمن  وتنبع دهذه األدهمية, هماالحوار الاائر بين

الحوارات التي تمثل بالنسبة له مادة مسلية قائمة على تبادل األسئلة واإلجابات بين 

 (63).نه الشعور بالمللطرفين مما يبعا ع

ودراسة ريهام  (73)(2009) دراسة أمال الغزاويالنتيجة لتتفق مع قا جاءت دهذه و

في التأكيا على توظيف البرامج الكومياية الساخرة للقالب ( 83)(2005سامي يوسف)

باعتباردهما  ,الحايث المباشر المزج بينه وبين , إلى جانبقام األولالحواري في الم

قادر على  ,القادرة على تناول المضمون على نحو شيق ومؤثروالب الفنيَّة الق من أدهم

 نقل رؤية البرنامج والتأثير في المشادها.

التي أكات  (39)(2011النتيجة مع دراسة سارة عبا اللطيف )دهذه اختلفت  بينما

ة, المقابلة التليفزيونيَّ والحايث المباشر وصورة التقارير الم استخاامالمزج بين أدهمية 

التي ركزت في نتائجها على أدهمية  (04)(2005) دراسة إيمان عز الاين دوابةكذلك و

عطت التي أ (14)(2012دراسة رباب عبا الرحمن )إلى جانب  ،الحايث المباشر

 عرض المحتوى الساخر. ي فيالخبر لقالباألولوية ل

 عدد الضيوف الذين تتم استضافتهم في حلقات البرنامج. -3

 عدد الضيوف في حلقات البرنامج: (3جدول رقم)
 % ك عاد الضيو  في البرنامج

 88,2 30 واحا

 11,8 4 ال يوجا

 100 34 اإلجمالي
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 يتمثل في عاد الضيو  في كل حلقة من البرنامج يتضح من دهذا الجاول أن

 ال يوجا ضيو  فيتأتي فئة " بينما ،%88,2تصل إلى بنسبة  فقطضيف واحا 

بينما لم يقم البرنامج في أى من حلقاته   ،%11,8بلغت نسبة ب "البرنامج حلقات

ضيف واحا باستضافة  البرنامجباستضافة أكثر من ضيف, ودهكذا يتضح جلي ا ادهتمام 

حوار مع ضيف واحا دهو أقام أشكال المقابالت الحيث يعا إجراء  في أغلب حلقاته,

عن موضوع معين ها التي يملكيقوم الضيف بعرض المعلومات  فمن خالله ,وأبسطها

تواصل مع للضرورة إتاحة أساليب  الباحث رىيأو يذكر رأيه في قضية ما، ودهنا 

 االتجاه. يتصال أحاداالحتى ال يكون  دهذه المقابالتالجمهور عنا إجراء 

التي (  24)(2010نتيجة مع نتيجة سارة عبا اللطيف عبا الحليم )دهذه الوتختلف   

 .فضيفاناستضافة أكثر من ثالثة ضيو   الكومياية نحو أكات االتجاه الاائم للبرامج

 فئات وتخصصات الضيوف الذين تتم استضافاتهم في حلقات البرنامج. -4

 ضيوف البرنامجفئات وتخصصات  :(4جدول رقم)
 % ك فئات الضيو 

 66.6 20 نوفنان

 23.3 7 نوإعالمي

 1.8 3 نورياضي

 100 30 اإلجمالي

ستضافة في الضيو  الم  فئات  ت أكثرأن فئة الفنانين كانيوضح الجاول السابق   

 ،%23,3بنسبة عالميين فئة اإلوردت ، ثم %66,6بنسبة البرنامج محل الاراسة 

 .%1,8ن بنسبة يوأخيرا  فئة الرياضي

ا لعالقات الصااقة    وقا جاءت استضافة البرنامج للفنانين في المقام األول نظر 

مما يجعل إقناع بعضهم , بحكم الوسط الفني  البرنامج التي تجمع بينهم وبين مقام

وخالل فقرات بعضا أكثر سهولة واكثر مصااقية ، ويسهل عملية إستضافتهم ، 

ما يمرون به من األعمال الفنيَّة لهؤالء الفنانين و االستضافة دهذه, يجري الحوار حول

لشابة لاعمها وتعريف شخصيَّة, كما يهتم البرنامج باستضافة الموادهب الفنية اتجارب 

الجمهور بها, وقا جاء ذلك على حساب استضافة الفئات األخرى من اإلعالميين 

, بينما لم يقم البرنامج مطلق ا باستضافة أحا حيث جاء ذلك بنسب ضعيفة ,والرياضيين

 أفراد الجمهور العام.

 التي أكات (34)(2011النتيجة مع دراسة سارة عبا اللطيف) دهذه اختلفتقا و

ادهتمام البرامج الساخرة باستضافة فئة اإلعالميين في المقام األول, كما أوضحت 

ودهى الفئة التي لم يتجه  ,لجوء دهذه البرامج إلى استضافة فئة المسئولين الحكوميين

دهذه اختلفت  كماالبرنامج محل الاراسة نحو استضافتها أو إجراء أى حايث معها, 

ا النتيجة  التي حادت الفئات  (44)(2011ا حازم )مع دراسة مجيب أحمأيض 
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 تشمل ;نفي مجموعة من المتخصصي ,في دهذه النوعية من البرامج ,المستضافة

 .نياألكاديميوالخبراء الكتاب واإلعالميين و

من  (54)(2015دراسة جيالن شر  ) دهذه النتيجة مع ما توصلت إليه تفقوبينما ت

 ;في العالم العربي نحو استضافة الفنانينالتأكيا على اتجاه دهذه النوعية من البرامج 

النتائج ممثلين والمطربين والموسيقيين في المقام األول, فهى تختلف معها في من ال

المتعلقة بنوعية الضيو  الذين تتم استضافاتهم في البرامج الساخرة في البلاان 

 ألول. , حيث يتم االدهتمام باستضافة المؤرخين والسياسيين في المقام االغربية

 طبيعة اللغة المستخدمة في تقديم البرنامج الكوميدي محل الدراسة. -5

 طبيعة اللغة المستخدمة في تقديم البرنامج محل الدراسة: (5جدول رقم )
 % ك اللغة المستخامة في التقايم

 76,5 26 فصحى والعاميةالمزج بين ال

 23,5 8 العامية

 100 34 اإلجمالي

في تقايم  استخام  األكثر االلغوي  أن األسلوبالسابق نتائج الجاول  توضح

، يلي ذلك الغة العامية والفصحىالمزج بين  محل الاراسة قا اعتما علىالبرنامج 

 . %23,5بنسبة فقط   اللغة العامية  استخاام

من البرامج  يةالنوع هيتناسب مع طبيعة دهذوقا جاء استخاام دهذا المزج ل

ضمون الحلقة ومناقشته مع الضيف من خالل العامية , حيث يتم عرض مالكومياية

ا والفصحى ا بركل تترات التقايم العامية دهى األساس في  , بينما كانتأيض  نامج, نظر 

 .المتلقين بسهولة إلى  لبساطتها وقارتها على الوصول

في بعض  (64)(2010) مع نتائج دراسة مروة ياسينلتتفق النتيجة  جاءت دهذهو

على قنوات الكوميايا أكات اعتماد  حيثف معها في جوانب أخرى, الجوانب ولتختل

في مضمونها اللغوي على قناة موجة كومياي  اللغة العامية في المقام األول, فاعتمات

توظيف بينما جاء  ,فالعامية المعتالة ,ثم اللغة الاخيلة ,ة العامية المبتذلة في المقامةاللغ

للغة العامية لنيل للكوميايا كما جاء توظيف قناة ا ،مرتبة األخيرةفي الالفصحى  اللغة

صحى والعامية والاخيلة الف لخلط بينثم ا ,الاخيلةالعامية ففي المقام األول,  المعتالة

 واألجنبية.
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 البرنامج محل الدراسة.األسلوب اللغوي في تقديم مدى التجاوزات المرتبطة ب -6

 باألسلوب اللغوي في تقديم البرنامج مدى التجاوزات المرتبطة : (6جدول رقم)
 % ك التجاوزات في لغة التقايم

 100 34 اإليحاءات

 100 34 استخاام األلفاظ مزدوجة المعنى

 58,8 20 تشويه في نطق اللغة

 11,8 4 ألفاظ خارجة

 11,8 4 ال توجا تجاوزات                         

 34 )ن( اإلجمالي

لبرنامج أسعا هللا  التجاوزات في لغة التقايم أبرز أن السابق يتضح من نتائج الجاول 

المرتبة في  وذلك ,األلفاظ مزدوجة المعنىويحاءات اإلكل من  كانت في استخاام مساءكم 

ثم ، %58,8بنسبة تشويه في نطق اللغة الا في المرتبة الثانية م، يليه%100األولى بنسبة 

 .%11,8ي المرتبة األخيرة بنسبة فاأللفاظ الخارجة وعام وجود تجاوزات 

فيما  ,اإلعالمييتضح مما سبق عام التزام البرنامج بمبادئ وأخالقيات العمل المهني و

 على طول الخط, حيث شهات بعض حلقاته مجموعة من التجاوزات ,يتعلق بلغة التقايم

, ياتعن حاود القيم واألخالق مقام البرنامجخروج  يمكن تحايادها في ,المتعلقة بذلك

ثم  ,استخاام األلفاظ مزدوجة المعنيتتمثل في  ,للغويةوارتكابه لبعض المخالفات ا

 .األلفاظ الخارجة واستخاامالتشويه في نطق الكالم، فاإليحاءات الجساية واللفظية،  

وقا جاءت دهذه النتيجة لتتفق مع نتائج مجموعة الاراسات التي تناولت بالتحليل 

معاالت لبرامج الساخرة المقامي حيث أكات تسجيل مضمون البرامج الساخرة, 

 .تقايم دهذه البرامجلغة مرتفعة من الخروج عن القيم واألخالق في 

 .نوعية الموضوعات الواردة في البرنامج محل الدراسة -7

 الموضوعات الواردة في البرنامج محل الدراسةنوعية : (7جدول رقم)
 % ك هللا مساءكمأسعا فئة الموضوعات الواردة في برنامج 

 44,1 15 موضوعات اجتماعية

 29,4 10 موضوعات اقتصادية

 29,4 10 موضوعات سياسية                      

 26,4 9 موضوعات فنية

 14,7 5 موضوعات رياضية

 5,9 2 ةموضوعات ثقافي

 34 )ن( اإلجمالي

تم بمناقشتها التي اده ,أنواع الموضوعات أن أكثربيانات الجاول السابق تشير 

وتتحاد  ,%44,1بنسبة  وذلك جتماعيةاالموضوعات ال كانت ,البرنامح محل الاراسة
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والمشكالت التي  ، والطالق والزواج،في تانى مستوى المعيشةالموضوعات  دهذه

, وأزمة المواصالت مشكلة المياةوكذلك  ،الحياةروتين الموظف المصرى ويواجهها 

ة.في مجال اصة  وخ ملالعدهمال في أداء اإل إلى جانب  ي التعليم والصحَّ

بنسبة  ات االقتصادية والسياسيةموضوعالكل من  ذلك ادهتمام البرنامج بطرح يلي 

واإلردهاب في  ,أسعار السلع الغذائيةبعض ارتفاع  القضايا في ةتتحاد دهذولكل منهما,  29,4%

، %26,4بنسبة لمرتبة الثالثة في افنية الموضوعات ال بينما تأتي الوحاة العربية,وقضايا ، سيناء

 ، بينما يأتي ادهتمام البرنامج%14,7رياضية في المرتبة الرابعة بنسبة الموضوعات اليليها 

 .%5,9في المرتبة األخيرة بنسبة ثقافية الموضوعات الب

اتجاه البرنامج نحو مناقشة الموضوعات والقضايا االجتماعية في المقام  ويأتي 

ة ادهتمامات جمهور دهذه النوعية من البرامج الساعية نحو متسق ا مع طبيع األول

مناقشة دهذه المشكالت من أجل وضع الحلول لها والتخفيف من وطأتها على 

ة، فقا أدهمل بالقضايا المرتبطة بامج نرغم ادهتمام البرالمشادهاين، و التعليم والصحَّ

أسعاردها،  مثل مشكلة انقطاع الكهرباء وارتفاع  ;الملحةاألخرى بعض القضايا 

المواطنين من  ة، ومعانادها ارتفاع أسعارنقص السلع الغذائية في األسواق ووكذلك 

 ., فجاء تناوله لها بسيط ا وسطحي اأجل الحصول عليها

في  (74)(2011مع دراسة سارة عبا اللطيف ) الاراسة في نتيجتها دهذهاتفقت وقا 

ادهتمامات دهذه البرامج  مقاّمةالتأكيا على تصار الموضوعات االجتماعيَّة في 

وعبا  ,(84)(2011مجيب أحما حازم )كل من اختلفت مع دراسة الساخرة, بينما 

في التأكيا على ادهتمام  (05)(2012وحنان عبا العليم) ,(49)(2005الرحمن الشامي )

 .لموضوعات السياسيَّة في المقام األولاب دهذه البرامج

 رنامج الساخر إلى تحقيقها.طبيعة األهداف الوظيفية التي يسعى الب -8

 لبرنامج لطبيعة األهداف الوظيفية  :(8) جدول رقم
 % ك األدهاا  الوظيفية للبرنامج

 100 34 تقايم وتجسيا ما يحاث في الواقع بشكل ساخر

 100 34 إضفاء البهجة والسعادة

 58,8 20 مساعاة المشادها على نسيان دهمومه ضغوطه اليومية

 29,4 10 رباح للقناة يجذب المشادها من خالل إثارتهدها  إعالني لتحقيق أ

 34 )ن( اإلجمالي

قا تحادت في األدهاا  الوظيفية للبرنامج  أن أدهمنتائج الجاول السابق  توضح

إضفاء دها  شكل ساخر وكذلك تقايم وتجسيا ما يحاث في الواقع بالها  الخاص ب

 ذلك ، يلي %100بنسبة  لىا في المرتبة األومنهم كل  البهجة والسعادة, حيث ورد

ضغوطه ومساعاة المشادها على نسيان دهمومه الها  المتعلق بفي المرتبة الثانية 

جذب لعالني لتحقيق أرباح للقناة اإلها  يأتي الوأخيرا   ,%58,8اليومية بنسبة 

 .%29,4المشادها من خالل إثارته بنسبة 
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وترتبط ببعضها  سةالارا الساخر محلاألدهاا  الوظيفية للبرنامج  وبذلك تتنوع  

تقايم وتجسيا ما يحاث في الواقع بشكل ب المتعلق دهافها الرئيسييرتبط حيث , البعض

مساعاة المشادها على نسيان قارة البرنامج على , بساخر وإضفاء البهجة والسعادة

عا دهمومه وضغوطه اليومية من خالل عرض المحتوى الكومياي الخفيف، والذي ي  

أسلوب من أساليب التنفيس والهروب النفسي والعقلي واالنفعالي من للمشادها بمثابة 

 (15)روتين الحياة على وجه العموم.

 نوعية المصادر التي تستند إليها المعلومات واألخبار الواردة بالبرنامج. -9

 نوعية المصادر التي تستند إليها المعلومات واألخبار الواردة بالبرنامج :(9جدول رقم)
 % ك أسعا هللا مساءكمد المعلومات واألخبار المنشورة ببرنامج ماى استنا

 55,9 19 مسئول حكومي

 52,9 18 دهيئة مستهافة

 38,2 13 دهيئات واتحادات دولية

 23,5 8 شخصية عامة

 34 )ن( اإلجمالي

 االتى يقامهالمعلومات واألخبار مصادر تنوع السابق الجاول توضح بيانات 

، %55,9حكومي بنسبة المسئول فئة الفى المقامة  فتأتي  ,كمءاسعا هللا مسأبرنامج 

في اولية التحادات االهيئات وفئة ال، ثم %52,9بنسبة  المستهافةهيئة فئة الليها ت

 في المرتبة األخيرة عامةالشخصيات ال , بينما تأتي فئة%38,2بنسبة المرتبة الثالثة 

 .%23,5بنسبة 

 إلى المسئولين الحكوميين البرنامجبار الواردة في المعلومات واألخويأتي استناد   

 باعتباردهم المصادر الرسمية لكافة القرارات التي تتخذدها الحكومة في المقام األول

 .والتي تلقي بتبعاتها على المشادهاين

 مدى التزام البرنامج محل الدراسة بالدقة المهنية في عرض المضمون. -10

 نامج بالدقة المهنية في عرض المضمونمدى التزام البر: (10جدول رقم)
 % ك أسعا هللا مساءكمفئات معايير المصااقية في المضمون ببرنامج 

 82,4 28 متابعة األحااث وتطوراتها

 50,0 17 نقل الخبر دون تعتيم

 47,1 16 التوازن في عرض المعلومات واألخبار

 47,1 16 الشمولية في عرض جوانب الخبر

 41,2 14 ئق واآلراءالفصل بين الحقا

 29,4 10 توافر آنية المضمون اإلخباري

 29,4 10 مراعاة المسئولية االجتماعية

 5,9 2 مراعاة الموضوعية دون التحيز

 34 )ن( اإلجمالي
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في والاقة المهنية معايير المصااقية  تنوعمن بيانات الجاول السابق  تضحي

، حيث جاء في المرتبة األولى متابعة مأسعا هللا مساءكبرنامج الذي يقامه المضمون 

نقل الخبر دون  في المرتبة الثانية، يليها %82,4 تصل إلى األحااث وتطوردها بنسبة

في التوازن ر, وبتأتي كل من الشمولية في عرض جوانب الخ، ثم %50 تعتيم بنسبة

في  يلي ذلك، لكل منهما %47,1بنسبة  عرض المعلومات واألخبار في المرتبة الثالثة

وفي المرتبة الخامسة ، %41,2بنسبة  الفصل بين الحقائق واآلراءالمرتبة الرابعة 

مراعاة المسئولية االجتماعية بنسبة , وتوافر آنية المضمون اإلخبارييأتي كل من 

ا تلكل منهما 29,4%  .%5,9مراعاة الموضوعية دون التحيز بنسبة  أتي، وأخير 

 الضيوف للتجاوزات اإلعالمية.مدى ارتكاب مقدم البرنامج أو  -11

 مدى ارتكاب مقدم البرنامج أو الضيوف للتجاوزات اإلعالمية :(11جدول رقم)
 % ك التجاوزات اإلعالمية التي ارتكبها المقام أو الضيو 

 52,9 18 االعتماد على الشائعات

 47,1 16 ىالخلط بين الحقيقة والرأ

 47,1 16 استخاام مصادر تنتمي لتيار  سياسي بعينه

 41,2 14 التهويل والمبالغة

 41,2 14 طرح األسئلة اإليحائية                       

 35,3 12 غياب التوازن في طرح وجهات النظر                

 35,3 12 عام إتاحة حق الرد على بعض االتهامات الواردّة

 35,3 12 تسييس المحتوى الخبري

 29,4 10 السخرية من مؤسسات الاولة

 29,4 10 استخاام لغة جساية غير الئقة

 17,6 6 استخاام ألفاظ تنطوي على سب  أو قذ 

 11,8 4 انتهاك خصوصية األفراد

 5,9 2 السخرية من آراء بعض الضيو 

 34 )ن( اإلجمالي

التجاوزات اإلعالمية التي ارتكبها المقام أو  علىأن أتشير بيانات الجاول السابق 

الخلط بين  ا كل من، يليه%52,9بنسبة  االعتماد على الشائعاتنت كا الضيو 

في المرتبة الثانية بنسبة  استخاام مصادر تنتمي لتيار  سياسي بعينهو ،ىالحقيقة والرأ

التهويل وطرح األسئلة اإليحائية،  ويأتي في المرتبة الثالثة، لكل منهما 47,1%

غياب التوازن في طرح وجهات من  كل، يليها لكل منهما %41,2والمبالغة بنسبة 

تسييس المحتوى وكذلك  عام إتاحة حق الرد على بعض االتهامات الواردّة،والنظر، 

السخرية من مؤسسات وفي المرتبة الخامسة تأتي  ،لكل منهم %35,3الخبري بنسبة 

انتهاك  ثم، لكل منهما %29,4بنسبة  استخاام لغة جساية غير الئقةوالاولة، 

ا السخرية من آراء بعض الضيو  بنسبة %11,8فراد بنسبة خصوصية األ , وأخير 

5,9%.  
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 طبيعة األطروحات التي يقدمها البرنامج محل الدراسة حول القضايا المثارة. -12

 طبيعة األطروحات التي يقدمها البرنامج حول القضايا المثارة :(12جدول رقم)
 % ك طبيعة األطروحات المقامة حول القضايا المثارة

 100 34 معالجة الحاث بأسلوب ساخر

 100 34 ذكر النتائج المترتبة على الحاث

 94,1 32 وصف الحاث وأسباب وقوعه بأسلوب ساخر

 52,9 18 اقتراح الحلول للحاث

 29,4 10 ذكر أساليب اإلقناع بأدهمية الحاث

 34 )ن( اإلجمالي

قامة حول القضايا المثارة تشير بيانات الجاول السابق إلى طبيعة األطروحات الم

ذكر , ومعالجة الحاث بأسلوب ساخريأتي أسلوبي  حيثفي البرنامج محل الاراسة, 

لكل منهما, بينما يأتي  %100في المرتبة األولى بنسبة  النتائج المترتبة على الحاث

، ثم  %94,1وصف الحاث وأسباب وقوعه بأسلوب ساخر بنسبة في المرتبة الثانية 

خيرا  ذكر أساليب اإلقناع ، وأ%52,9في المرتبة الثالثة بنسبة لول للحاث اقتراح الح

 .%29,4بأدهمية الحاث بنسبة 

 نوعية األطر الخبرية المستخدمة في عرض مضمون البرنامج. -13

 نوعية األطر الخبرية المستخدمة في عرض مضمون البرنامج :(13جدول رقم)
 % ك األطر الخبرية البارزة في البرنامج

 32,3 11 الصراع إطار

 20,6 7 إطار  المسئولية

 14,7 5 قتصادياال  طاراإل

 11,8 4 األخالقي  طاراإل

 11,8 4 إطار المقارنة                       

 8,8 3 طار  اإلنسانياإل

 100 34 اإلجمالي                              

األطر الخبرية  فى مقامة يالسابق أن إطار الصراع يأتنتائج الجاول  توضح

 طار، ثم اإل%20,6بنسبة المسئولية  إطار ، يليه%32,3بنسبة البارزة في البرنامج 

خالقي وإطار األ طار، فكل من اإل%14,7في المرتبة الثالثة بنسبة قتصادي اال

  .%8,8نساني بنسبة اإل إطار، وأخيرا  لكل منهما %11,8المقارنة بنسبة 

لتتسق مع طبيعة البرنامج الساخر وطبيعة القضايا التي  وتأتي دهذه النتيجة

يتناولها, حيث يوضح إطار الصراع المعاناة التي يواجهها المشادها خالل حياته 

نتيجة ما يواجهه من مشكالت وعقبات يسعى البرنامج إلى التعبير عنها على  ,اليومية

 .نحو ساخر يوضح واقع دهذه المعاناة ويخفف من وطأتها
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 .اليب اإلقناع والبرهنة المستخدمة في عرض مضمون البرنامجأس -14

أساليب اإلقناع والبرهنة المستخدمة في عرض مضمون : (14جدول رقم)

 البرنامج

التي اعتما والعاطفية تعاد االستماالت اإلقناعية  السابقيتضح من بيانات الجاول 

المجتمع بة في معالجة القضايا الخاص ,عينة الاراسة ,عليها برنامج أسعا هللا مساءكم

 عاطفية.أخرى وتتفاوت دهذه االستماالت ما بين استماالت عقالنية و ,المصري

بنسبة  تفسيراتالتحليالت والتقايم  وتأتي في مقامة دهذه االستماالت اإلقناعية

 وفي المرتبة الثالثة يأتي، %70,6الوقائع بنسبة حقائق والعرض يليها  ،88,2%

في المرتبة شوادها األدلة والثم عرض  ،%47,1حصائيات بنسبة اإلرقام واألعرض 

 .%29,4األخيرة بنسبة 

تستعين التي تقامها البرامج الساخرة, حيث ع طبيعة المعالجة تتفق دهذه النتيجة مو

ا  ، الوقائعحقائق وال عرضعن القضايا المطروحة، كما تهتم ب تحليالت وتفسيراتبدائم 

  استماالت اإلقناع.  قوىأباردها باعتاالستماالت العقالنية  لى توظيفإفتلجأ 

, فقا تحادت في التخويف والتحذير بنسبة العاطفية ساليب اإلقناعوفيما يتعلق بأ

أساليب المزج بين  اتجه البرنامج نحو كما, %29,4، يليها التبرير بنسبة 76,5%

 .%5,9بنسبة تصل إلى  المثاؤة اإلقناع المنطقية والعاطفية في عرض القضايا

 هات البرنامج نحو القوى الفاعلة المرتبطة بالقضايا التي يتناولها.اتجا -15

 المثارةاتجاهات البرنامج نحو القوى الفاعلة المرتبطة بالقضايا : (15جدول رقم)
 % ك نحو القوى الفاعلة في القضايا المثارة هاالتجا

 50,0 17 سلبي

 38,2 13 محايا

 11,8 4 يجابيإ

 100 34 اإلجمالي

 % ك أساليب اإلقناع والبردهنة المستخامة

 منطقية

 88,2 30 تقايم تحليالت وتفسيرات

 70,6 24 عرض حقائق ووقائع

 47,1 16 عرض أرقام وإحصائيات

 29,4 10 عرض أدلة وشوادها

ذير  76,5 26 التخويف والتح 

 عاطفية
 29,4 10 التبرير

 5,9 2 االثنين معا  

 34 
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القوى الفاعلة في القضايا  البرنامج نحو اتاتجاده أن السابقتائج الجاول ن توضح

بينما كانت محاياة ، %50ة في المقام األول وذلك بنسبة سلبيكانت اتجادهات المثارة 

 .%11,8بنسبة  , وكانت إيجابية في المرتبة األخيرة%38,2في المرتبة الثانية بنسبة 

لحال المشادها والمتحاث بلسانه, حيث تعبر ويؤكا ذلك اتجاه البرنامج المؤيا  

دعم البرنامج للجمهور العام اتجادهات البرنامج السلبية تجاه القوى الفاعلة عن 

ومشاركته له في تحميل المسئولين مسئولية تادهور األوضاع االجتماعية واالقتصادية 

 والمشكالت الناجمة عنها.

 .اتجاهات معالجة البرنامج للقضايا المثارة -16

 اتجاهات معالجة البرنامج للقضايا المثارة: (16جدول رقم)
 % ك تجاه معالجة البرنامجا

 50.0 17 معارض

 26,5 9 محايا

 23,5 8 مؤيا

 100 34 اإلجمالي

ا في المرتبة معارض  كان اتجاه معالجة البرنامج  أنالجاول السابق بيانات  توضح

 كان خيرا  أ، و%26,5ة الثانية بنسبة ا في المرتبثم محايا   ،%50,0األولى بنسبة 

 .%23,5بنسبة  امؤيا  

االتجاه  تبنىالتي تالساخرة تتفق دهذه النتيجة مع طبيعة البرامج الكومياية و

إظهار مواطن لما يقع من أحااث ولما يشهاه المجتمع من ظوادهر,  بها  المعارض 

 المجتمع.السياسات التي تحكم  في والقصور الضعف

ول ها البرنامج الساخر محل الدراسة حالجة اإلعالمية التي يقدمنوع المع -17

 القضايا المختلفة.

 نوع المعالجة اإلعالمية التي يقدمها البرنامج حول القضايا المختلفة :(17جدول رقم)
 % ك نوع المعالجة

 50,0 17 تفسيرية

 32,4 11 نقاية

 17,6 6 تقريرية

 100 34 اإلجمالي

البرنامج قا استنا في تناوله وعرضه الجاول السابق أن  يتضح من بيانات   

، %50,0بنسبة في المقام األول, وذلك تحليلية  معالجة تفسيريةللقضايا المختلفة على 

 .%17,6تقريرية بنسبة المعالجة فال، %32,4النقاية بنسبة معالجة اليليها 

الاراسة, ويأتي ادهتمام التي تبنادها البرنامج محل ط المعالجة انمأ تتنوع وبذلك فقا
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في تشكيل  لوسائل اإلعالم ناميالمت الاور متسق ا مع النقايةو لمعالجة التفسيريةبا البرنامج

 (25)الجمهور وتوجيهها.  اتجادهات

 مدى التزام البرنامج باألخالقيات المهنية العامة في حلقاته. -18

 العامة مدى التزام البرنامج باألخالقيات المهنية : (18جدول رقم)
 % ك لتزام البرنامج باألخالق المهنيةاماى 

 76,5 26 يلتزم بأخالقيات المهنة

 23,5 8 ال يلتزم بأخالقيات المهنة

 100 34 اإلجمالي

يات باألخالقارتفاع نسبة التزام البرنامج تشير بيانات الجاول السابق إلى     

ا عن  ،%76,5 حيث وصلت إلى في عرض القضايا المختلفةالمهنية  مما جاء معبر 

 التزام دهذه النوعية من البرامج الساخرة بأخالقيات المجتمع واألخالقيات المهنية.

, (35)(2017دراسة رشا الخشاب ) ما توصلت إليهمع  وتأتي دهذه النتيجة مختلفة 

خالقيات الساخرة ألبرامج الكومياية ال تلك التي أكات عام مالئمة أساليب عرض

 , وذلكمن ناحية أخرى أخالقيات المذيع المهنيةوه وتقالياه من ناحية، المجتمع وعادات

 .مواثيق الشر  اإلعالمية مبادئ عنمن حيث خروجها 

ا مع   التي أوضحت أن (45)(2015دراسة عاياة عوض )وتختلف دهذه النتيجة أيض 

 رموزا  وعبارات وإشارات تمس الحياء العام.يستخامون مقامي دهذه البرامج 

 يعة رؤية البرنامج التي يقدمها حول القضايا المثارة.طب -19

 طبيعة رؤية البرنامج حول القضايا المثارة :(19جدول رقم)
 % ك الرؤية

 88,2 30 يقام رؤية شاملة

 11,8 4 يقام رؤية متحيزة

 100 34 اإلجمالي

 كانتقضايا المثارة الحول رؤية البرنامج أن تضح من نتائج الجاول السابق ي

  متحيزةبكونها رؤية ال بينما اتصفت دهذه، %88,2 تصل إلىبنسبة كبيرة ية شاملة رؤ

 ., مما يؤكا تميز الرؤية التي يقامها البرنامج محل الاراسة%11,8بنسبة 

 ً  فروض الدراسة ختبارانتائج  :ثانيا

توجا فروق ذات داللة إحصائية بين نوعية األطر الخبرية : الفرض االول

 برنامج, وأسلوب معالجة البرنامج للقضايا المطروحة.المستخامة في ال
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سلوب أطر الخبرية وبين األنتائج اختبار )ف( لداللة الفروق : (20جدول رقم)

 برنامج المعالجة 

 طر الخبريةاأل
العا

 د

المتو

 سط

االنحرا

   المعياري

 مؤشرات إحصائية

إحصائ

 ي االختبار

درج

 ة الحرية

مستو

 ى المعنوية

راعالص إطار  11 2,09 0,302 

= 2.230 
5 

28 

0.049 

 دال

اإلنساني  طاراإل  3 1,67 1,155 

يقتصاداال  طاراإل  5 2,40 0,548 

اتاألخالقي  إطار  4 2,00 1,155 

المسؤلية  إطار  7 1,86 0,690 

 0,000 3,00 4 المقارنة إطار

 0,702 2,15 34 اإلجمالي

" " فى الجاول السابق إلى وجود فروق ذات داللة تشير نتائج اختبار    

برنامج السلوب معالجة طر الخبرية وأألااستخاام إحصائية بين متوسطات درجات 

دهى قيمة دالة و 2.230بلغت قيمة " " ، حيث للقضايا والموضوعات المختلفة

 .0.05أى أن مستوى المعنوية أصغر من  .0.049إحصائيا  عنا مستوى داللة 

نوعية حصائية بين إفروق ذات داللة  تضح صحة الفرض القائل بوجودتوبذلك 

 المعالجة.سلوب المستخامة وأطر الخبرية األ

توجا عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين اتجاه البرنامج نحو  :الفرض الثاني

 الرؤية التي يقامها تجاه دهذه القضايا.و القضايا المثارة,

نحو البرنامج اتجاه  رتباط بيناط بيرسون لقياس االمعامل ارتب: (21دول رقم)ج

 التي يقدمهارؤية الو القضايا المثارة
 المعنوية القيمة النوع

 دال 0.057 0.329+ بيرسون

اتجاه برنامج بين  إحصائي اوجود عالقة ارتباط دالة  يتبين من الجاول السابق    

وبين رؤية البرنامج ها في حلقاته, نحو القضايا المختلفة التي تناولسعا هللا مساءكم أ

(، ودهي قيمة دالة 0.329، حيث بلغ معامل ارتباط بيرسون )لقضايا المثارةهذه ال

 (.0.057عنا مستوي داللة ) إحصائي ا

 بين بوجود عالقة ارتباط دالة إحصائي اتضح صحة الفرض الثانى القائل توبذلك   

 .تجاه دهذه القضايا التي يقامها اتجاه البرنامج نحو القضايا المثارة والرؤية

نحو القضايا  البرنامج هإحصائية بين اتجاتوجا فروق ذات داللة  :الفرض الثالث



 أطر معالجة البرامج  الكوميدية الساخرة للقضايا المجتمعية داخل المجتمع المصري

 "برنامج أسعد هللا مساءكم نموذًجاً"

 576                              عشر الثانيعدد ال –المجلة العلمية لبحوث اإلذاعة والتليفزيون 

 القالب الفني الذي يتم عرض البرنامج من خالله.و ,المثارة

بين االتجاة نحو القضايا نتائج اختبار )ف( لداللة الفروق : (22جدول رقم)

 المستخدمالفني القالب وبرنامج الالمثارة في 

 المتوسط العاد االتجاة
االنحرا  

 المعياري

 مؤشرات إحصائية

إحصائي 

 االختبار

درجة 

 الحرية

مستوى 

 المعنوية

 0,000 1,00 8 مؤياة      

= 6.106 
2 

31 

0.006 

 دال

 2,279 2,78 9 محاياة  

 2,785 4,41 17 معارضة

 2,645 3,18 34 اإلجمالي

االتجاة ا بين إحصائي  ة دال فروقوجود ضح من بيانات الجاول السابق يت        

الذي يتم عرض والقالب الفني سعا هللا مساءكم أارة في برنامج نحو القضايا المث

( 0,506)درجة حريةعنا   ( 6.106 ) ، حيث جاءت قيمةمن خالله لبرنامجا

 .ودهي دالة إحصائية (0,006بمستوى معنوية )

اتجاه ية بين حصائإق ذات داللة فروالفرض الثالث القائل بوجود  وبذلك يتضح صحة

 .من خالله لبرنامجالذي يتم عرض االقالب الفني و ,نحو القضايا المثارةالبرنامج 

  :خاتمة الدراسة

القضايا  عرض وتناول مختلف فيفعاال  ا ة دور  اخرالسالكومياية ج برامال ؤديت

ول ى الوصعلبالقارة دهذه البرامج  حيث تتمتع، واالقتصادية االجتماعية والسياسية

وبسيطة، ومن خالل قارتها  لغة سهلةمن خالل استخاامها لإلى رجل الشارع العادي 

ال يتوقف تأثير دهذه البرامج ، وورسم االبتسامات على وجودههمالمشادهاين  على إمتاع

ير في وضع المشادهاين على نقا األوضاع والتفكحث عنا دهذا الحا, بل يمتا ليشمل 

 (56)الحلول للمشكالت التي تواجههم.

دهذه البرامج مضمون موضع البحث نحو رصا وتحليل الاراسة  سعتقا و    

كعينة ممثلة  مصر MBCبرنامج أسعا هللا مساءكم الذى يبث على قناة بالتطبيق على 

ملها حيالقيم واألخالقيات التي وتحليل معرفة بها  وذلك , لهذه النوعية من البرامج

وأساليب العرض والتقايم التي يظهر بها مقام ، البرنامج، واألفكار التي يعتما عليها

وطبيعة  ,قارة البرنامج على تحقيق رسالتهكذلك البحث في ، والبرنامج وضيوفه

خالقيات المجتمعية وماى التزامه باأل ,الرؤية التي يقمها حول القضايا المثارة

, وتوظيف منهج المسح عالميةعلى نظرية األطر اإل والمهنية, ومن خالل االعتماد

 يلى: مافي نستعرضهاتوصل البحث إلى عاة نتائج اإلعالمي وأداة تحليل المضمون، 

، الجمع بين أكثر من شكل، يليه الماروسالبرنامج  سيطر القالب الحواري على 

ة, وفي دهذا األرشيفيصور الحواري والتقرير والحواري والتنوع ما بين الشكل الثم  
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 ,ادهتمام البرنامج بتحقيق حالة من التفاعل االجتماعي واإلنساني علىداللة واضحة 

عاد الضيو  اقتصر تتحقق من خالل إدارة الحوار بين مقام البرنامج والضيف, وقا 

ضيو  دهؤالء الأكثر فئات كانت و ,فى الحلقةفقط ضيف واحا  علىفي البرنامج 

 .يين بنسبة ضعيفة جا اوأخيرا  فئة الرياض, ميينعالليها فئة اإلت، الفنانين

اللغة العامية والفصحى في عرض المضمون,  المزج بينكما قام البرنامج ب

 عاستخاامه للغة العامية في التترات والمقاطع الغنائية ذات الصلة بموضو توتحاد

تخاام يحاءات واساإلدهي أبرز التجاوزات في لغة التقايم للبرنامج الحلقة, وكانت 

 خارجة.الفاظ لاأل استخاام، ثم ثم التشويه في نطق اللغة ,األلفاظ مزدوجة المعنى

قا احتلت المرتبة األولى من الموضوعات االجتماعية ومن الجاير بالذكر أن 

ا عن مجموعة كبيرة من  حيث ادهتمام البرنامج محل الاراسة, حيث جاء ذلك معبر 

الموضوعات ادها, كما ادهتم البرنامج بالقضايا والمشكالت التي ترتبط بالمش

والرياضية وكذلك الموضوعات الفنية ب  , وقلت نسبة ادهتمامهاالقتصادية والسياسية

 .الثقافية

تقايم وتجسيا ما يحاث في الواقع دهى أدهم األدهاا  الوظيفية للبرنامج  وكانت

اعاة مسب كما ادهتم البرنامج، على المشادهابشكل ساخر وإضفاء البهجة والسعادة 

نحو إثارة , دهذا إضافة إلى سعيه وضغوطه اليوميةالمشادها على نسيان دهمومه 

 تحقيق أرباح للقناة.يرتبط بدها  إعالني المشادها وجذبه من أجل تحقيق 

التي لجأ إليها البرنامج في عرضه للقضايا أساليب اإلقناع والبردهنة وقا تنوعت  

تحليالت المنطقية مثل عرض الوالموضوعات المختلفة, وذلك ما بين األساليب 

، ادهاشوواألدلة وال اإلحصائياترقام ووكذلك األ، الوقائعحقائق ووال ،التفسيراتو

طار دهذا التناول للقضايا إوفي  ,التبريركالتخويف والتحذير والعاطفية  واألساليب

والموضوعات المختلفة, اعتما البرنامج على المعالجات التفسيرية والتحليلية في 

 .بالمعالجات النقاية والتقريرية بنسب أقل امة, بينما ادهتمالمق

القضايا ب المرتبطةالقوى الفاعلة  البرنامج نحو اتاتجادهإلى جانب ماسبق, كانت 

المحاياة واإليجابية, مما عكس رؤية  هدهاتااتجتفوق سلبية إلى حا كبير المثارة  

ية مسئولية تردي التعاطف مع المشادها وتحميل الجهات الرسم حولالبرنامج 

 .األوضاع

 ات الدراسة: توصي

ما تم عرضه, يقام الباحث مجموعة من التوصيات والمقترحات,  إطارفي 

 : ما يليتتمثل في

وتفعيل  الساخرة, لبرامج الكوميايةلوضع ميثاق شر  إعالمي أخالقي  -
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دهذه النوعية  إخضاعتجاوزات، و ىمحاربة أمن أجل  تطبيق دهذا الميثاق

 .المباشرة للرقابة البرامجمن 

 أكثر حسما  عنا معاقبة وجعلها ,تطوير القوانين والمواثيق الموجودة بالفعل -

 تجاوز.يمن  كل

أسباب ودوافع تأثير التعرض للبرامج لتعر  على إجراء دراسات أعمق ل -

التلفزيونية الساخرة في القنوات الفضائية العربية لالستفادة منها في تفسير 

 الناجمة عن ذلك التعرض.التأثيرات 

مقارنة لتقييم أداء مقامي البرامج  الساخرة في  ةتحليليَّ  إجراء دراسات -

ة في وقت األزمات.والعربية القنوات المصريَّة   خاصَّ

ة  دورإجراء دراسات حول  - البرامج الساخرة في القنوات الخاصَّ

الجمهور فئات المشاركة السياسيَّة لالتأثير في درجة والحكوميَّة على 

 لشباب.المختلفة وخاصة  ا
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