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 :البحث ممخص
لمتعرف عمى مدى تأثير البرامج التميفزيونية الدراسة الحالية عينة من الجميور  تستيدف   

، الساخرة عمييم ومدى التزاميا بالمسؤولية االجتماعية والمعايير المينية واألخالقية لإلعالم

 (.مفردة 529واعتمدت عمى عينة متاحة من الجميور العام قواميا )

والقياس إلى البحوث والدراسات  تنتمى ىذه الدراسة من حيث المنيج   
  Survey Methodتعتمد عمى منيج المسح  ، حيث Descriptive Studiesالوصفية

من  Available Sampleاعتمدت الباحثة فى سحب العينة عمى العينة المتاحةفى حين    
( المنيا –القاىرة  –مبحوثًا، موزعة عمى محافظات )الدقيمية  600الجميور العام قواميا 

مبحوثًا لكل محافظة وذلك بيدف التعرف عمى آرائيم واتجاىاتيم نحو البرامج  200بالتساوى 
 التميفزيونية الساخرة وتقييميم لمدى التزام تمك البرامج لممعايير المينية واألخالقية.

 In Personاعتمدت الباحثة عمى صحيفة االستقصاء أو االستبانة بالمقابمة المباشرة   
Surveyجمع بيانات المبحوثين والتعرف عمى اآلراء الخاصة بالجميور العام ، ل. 

أن األسباب التى تشد انتباه المشاىدين لمبرامج التميفزيونية الساخرة  وتوصمت الدراسة إلى   
%، يميو التعميقات الساخرة فى المرتبة الثانية 8,82بنسبة  الترتيب األولالمضمون نفسو فى 

 %.9,70بنسبة 

العوامل التى تؤثر فى معالجة البرامج الساخرة لمقضايا والمشكالت َتبين أن ثقافة ُمقدم و    
لمامو بجوانب القضية يأتى بالمرتبة األولى من بين العوامل المؤثرة بنسبة  %، 4,68البرنامج وا 

 %.8,57يميو السياسة التحريرية لمبرنامج بالمرتبة الثانية بنسبة 
المبحوثين فى البرامج التميفزيونية الساخرة فى أثق إلى حد ما تبين معدل ثقة وكذلك    

 .6,34%، ثم ال أثق مطمقًا بالمرتبة الثانية بنسبة 4,54بالمرتبة األولى بنسبة 
اتضح مدى إلتزام البرامج التميفزيونية الساخرة عينة الدراسة باألخالقيات المينية وأخيرًا    

برنامج أبمو فاىيتا باألخالقيات المينية اإلعالمية بالمرتبة اإلعالمية، حيث تبين عدم إلتزام 
%، ثم برنامج 6,45%، يميو برنامج بنى آدم شو بالمرتبة الثانية بنسبة 3,64األولى بنسبة 

%، وبرنامج أسعد اهلل مساءكم بالمرتبة الرابعة بنسبة 4,14البالتوه بالمرتبة الثالثة بنسبة 
3,12.% 
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Abstract 
   The current study targets a sample of the public to learn about 

the impact of satirical television programmes on them and their 

commitment to social responsibility and professional and ethical 

standards of the media, and relied on a sample of the public 

available (529 individuals). This study, in terms of curriculum and 

measurement, belongs to research and descriptive studies. While 

the researcher relied on the available sample Available Sample 

from the general public consisting of 600 researchers, spread over 

the governorates of Dakahlia, Cairo and Minya, with a level of 

200 researchers per governorate, with the aim of identifying their 

views and trends towards satirical television programmes and 

assessing the extent to which these programs adhere to 

professional and ethical standards. 
   The researcher relied on the survey paper or the live interview 

questionnaire In Person Survey, to collect researchers' data and 

learn about the views of the general public by asking Form 27 

questions. 

   The study found that the reasons that attract viewers' attention to 

satirical TV shows with the same content in the first ranking of 

8.82%, followed by satirical comments with the second ranking of 

9.70%. 

   Factors affecting the treatment of issues and problems by 

satirical programs show that the program provider's culture and 

familiarity with the aspects of the issue come first among the 

factors affecting 4.68%, followed by the editorial policy of the 

program in second place with 8.57%. 

Researchers' confidence in satirical TV shows that I am somewhat 

more confident in first place at 4.54%, and then never trust second 

place at 6.34. 

   Finally, the extent to which the satirical television programs 

showed a sample study of media ethics shows that the Vahita 

Professional Media Ethics Program is not in first place at 3.64%, 

followed by the Adam Shaw Building Program at second place at 

6.45%, the Platoh Program at third level at 4.14%, and the 

Asaudullah Evening Program at fourth level at 3.12%. 
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 قدمة م  
التميفزيونية بوجو عام وفى مقدمتيا برامج الحوار "التوك شو" العمود تعتبر البرامج    

 .الفقرى لإلنتاج التميفزيونى فى أغمب القنوات الفضائية
وُتشكل السخرية السياسية إحدى األدوات التى تستخدميا المجتمعات فى نقد الواقع    

نتباه إلييا بيدف وكيفية التعامل مع مشكالتو بيدف كشف الممارسات السمبية وجذب اإل
 .1اإلصالح السياسى واالجتماعى

ظيرت فى اآلونة األخيرة مجموعة من البرامج التميفزيونية الساخرة التى تقوم  حيث  
عمى نقد الواقع السياسى واالجتماعى واإلعالمى، وتعمل عمى تعرية الحقائق وتسميط 

ًا عن النمطية التى الضوء عمييا إليصال المعمومة إلى الجميور بشكل بسيط وبعيد
 تتبعيا وسائل اإلعالم التقميدية .

لك اإلنفالت، ينبغى أن تبدأ بوضع إطار ذك يرى الباحث أن أى محاولة لضبط ولذل   
تنظيمى لعمل مقدم البرامج، كونو يمثل القناة التميفزيونية التى تقدم البرنامج ويسيم بدور 

تشريعى أساسى فى تقديم الشكل والمضمون النيائى لمبرنامج حيث أنو ال يوجد إطار 
 ينظم عمل مقدمى البرامج .

ل مكانة ميمة فى مجال الدراسات اإلعالمية عمم األخالقيات يحتمن ىنا أصبح    
العديد من العوامل ، ومنيا : تطور تكنولوجيا االتصال وثورة ظيور نتيجة خاصة 

المعمومات التى أنتجت العديد من المشكالت األخالقية ، والتى تحتاج إلى مواجية ، 
 2باإلضافة إلى تناقص مصداقية وسائل اإلعالم .

 الدراسات السابقة
( بعنوان "دور البرامج التميفزيونية الساخرة 2022حاتم جسام محمد الجميمى ) دراسة (1

 فى معالجة قضايا الفساد وعالقتيا بالصورة الذىنية لمسمطة لدى الجميور العراقى":

                                                

، البرامج البحثية لإلحتجاج السممى فى مصر"  "السخرية السياسية آلية فعالةمبارك مبارك أحمد،  1
متاح عبر  2014-5-11برنامج الدراسات المصرية، المركز اإلقميمى لمدراسات اإلستراتيجية،  –

 .www.rcssmideast.orالرابط التالى 
2
 Leggers Ray, Good News – Bad News: Journalism ethics and the public 

internet, New York, West View, 1999, p.86. 

http://www.rcssmideast.or/
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ىذه الدراسة إلى التعرف عمى دور البرامج التميفزيونية الساخرة فى  ىدفت   
 ،الذىنية لمسمطة لدى الجميور العراقى معالجة قضايا الفساد وعالقتيا بالصورة

واستخدمت منيج المسح اإلعالمى بشقيو التحميمى والميدانى، باالعتماد عمى 
نتائج الوتوصمت ، نظريتى الغرس الثقافى والمسؤولية االجتماعية لوسائل اإلعالم

إلى ضرورة التصدى لمشائعات التى مصدرىا البرامج التميفزيونية الساخرة المتعمقة 
بقضايا الفساد وبخاصة الوقائع التى ليس ليا دليل، وتوعية الجميور بالبرامج 

 .الساخرة المغرضة والممولة والتى تسعى إلى زعزعة أمن واستقرار الدولة

( بعنوان "أطر تقديم األداء الحكومى بالبرامج 2020دراسة رباب جمعة إبراىيم ) (2
ة لدى الشباب الجامعى: دراسة الساخرة عمى اليوتيوب وعالقتيا بالصورة الذىني

 تحميمية لبرنامج "اليف من الدوبمكس"":

ىذه الدراسة إلى التعرف عمى نوعية الموضوعات التى يقدميا البرنامج عينة  ىدفت   
الدراسة وتحديد عناصر اإلبراز واألساليب اإلقناعية، وىى تنضم إلى الدراسات الوصفية 

حمقة من خالل قناة البرنامج عمى  75العينة  ضمتو عمى منيج المسح  واعتمدت
وتوصمت إلى تصدر الحمقات التى تناولت موضوعات سياسية خاصة اليوتيوب، 

أىم الموضوعات التى انتقدتيا ىى الخاصة ب و %، 92باألداء الحكومى بنسبة 
%، تالىا السخرية من اإلعالم المصرى بنسبة 100"السمطة التنفيذية" بنسبة 

3,62.%1 
( بعنوان "برامج النقد الساخر فى الفضائيات 2019سة عمر مجدى أبو السعود )درا (3

 :2وعالقة الجميور المصرى بيا : دراسة مقارنة"
تمك الدراسة إلى عقد المقارنة بين برامج النقد الساخر فى الفضائيات العربية  ىدفت   

أن احتل قالب االسكتشات الكوميدية المرتبة األولى فى مقدمة  وتوصمت إلى ،واألجنبية

                                                
1
( بعنوان "أطر تقديم األداء الحكومى بالبرامج الساخرة عمى اليوتيوب 2020رباب جمعة إبراىيم ) 

، مجلة وعالقتيا بالصورة الذىنية لدى الشباب الجامعى : دراسة تحميمية لبرنامج "اليف من الدوبمكس"

 يناير. – 75عدد  بحوث التربية النوعية، جامعة المنصورة،
 –"برامج النقد الساخر فى الفضائيات وعالقة الجميور المصرى بيا  عمر مجدى أبو السعود: 1

 .2019رسالة دكتوراه، جامعة القاىرة، كمية اإلعالم، قسم اإلذاعة والتميفزيون،  دراسة مقارنة(،
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القوالب الفنية المستخدمة ببرامج النقد الساخر فى الفضائيات العربية واألجنبية بنسبة 
 % لمثانية .36% لألولى و3,29

تعرض الجميور لممضامين السياسية "( بعنوان 2017دراسة محمد فؤاد محمد زيد ) (4
 :1 "بوسائل اإلعالم وعالقتو بالسخط السياسى لديوالساخرة المقدمة 

الدراسة إلى التعرف عمى العالقة بين تعرض الجميور لممضامين السياسية  ىدفت   
الساخرة المقدمة بوسائل اإلعالم والسخط السياسى لديو من خالل دراسة ميدانية 

 400قواميا عشوائية منتظمة بمغ  استخدمت منيج المسح بالعينة، وطبقت عمى عينة
، مفردة ممن يقيمون بالريف والحضر، واعتمدت عمى االستبيان فى جمع البيانات

وجود عالقة دالة إحصائيًا بين تعرض الجميور لممضامين وتوصمت ىذه الدراسة إلى 
وجود عالقة ، وكذلك السياسية الساخرة المقدمة بوسائل اإلعالم والسخط السياسى لديو

ن مستوى ثقة المبحوثين فى المضامين السياسية الساخرة طردية دالة إحصائيًا بي
 .ائل اإلعالم والسخط السياسى لديوالمقدمة بوس

أثر البرامج التميفزيونية الساخرة عمى "( بعنوان 2017دراسة الزىراء فاخر ) (5
 :2"دراسة مسحية –االتجاىات السياسية لمشباب الجامعى 

البرامج التميفزيونية الساخرة عمى االتجاىات ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى أثر    
عمى  اعتمدتعد ىذه الدراسة من الدراسات الوصفية التى السياسية لمشباب الجامعى، وتُ 

منيج المسح بشقيو التحميمى والميدانى، وتمثمت عينة الدراسة الميدانية فى شباب جامعة 
ما تمثمت عينة الدراسة مفردة، بين 300بعينة عشوائية قواميا  المنصورة والقاىرة
 CBCبرنامج أبمة فاىيتا عمى قناة  –آدم شو عمى قناة الحياة  بنى التحميمية فى برنامج

الدراسة  ىذه وتوصمت، مصر MBCبرنامج أسعد اهلل مساءكم من جديد عمى قناة  –
"النورية والتالعب باأللفاظ" كان فى مقدمة األساليب الساخرة األكثر استخدامًا فى إلى 

                                                
المقدمة بوسائل اإلعالم تعرض الجميور لممضامين السياسية الساخرة  "محمد فؤاد محمد زيد:  2

، )مجمة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط ، الجمعية المصرية  وعالقتو بالسخط السياسى لديو"
 ( .151-204، ص 2017، مارس  14لمعالقات العامة ، مصر ، ع

 "أثر البرامج التميفزيونية الساخرة عمى االتجاىات السياسية لمشبابالزىراء فاخر عبد الحميم:  3
 ( .2017"، رسالة ماجستير، )جامعة المنصورة ، كمية اآلداب ، قسم اإلعالم ، الجامعى
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تؤثر البرامج التميفزيونية الساخرة عمى المشاركة ، كما البرامج التميفزيونية الساخرة
السياسية لمشباب الجامعى عينة الدراسة من خالل عدة معايير نالت جميعيا تأييد عينة 
الدراسة ولكن بنسب متفاوتة، تأتى فى المرتبة األولى "إبراز المواقف المتباينة 

 لمشخصيات السياسية" .
تعرض الشباب لمبرامج الساخرة فى القنوات "( بعنوان 2016دراسة إيمان عاشور ) (6

 :1"الفضائية وعالقتو بالقيم التربوية
 تعرض الشباب لمبرامج الساخرة فى ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى العالقة بين   

الدراسة الميدانية عمى عينة  وطبقت الباحثةالقيم التربوية،  القنوات الفضائية ومستوى
عينة  حممت، و الجامعى بجامعتى المنيا والقاىرة مفردة من الشباب 500عشوائية قواميا 

من البرامج الساخرة بمغت خمسة برامج فى أربع قنوات فضائية، واستعانت بالمنيج 
 الوصفى فى الدراسة، واستخدمت أداة االستبيان لجمع البيانات المطموبة، واستمارة

تصدرت قيمة الديمقراطية قائمة القيم الدراسة إلى  ىذه وتوصمت، تحميل المضمون
 .%43.3التربوية التى تعرضيا البرامج الساخرة بنسبة 

دور البرامج الساخرة فى تشكيل اتجاىات "( بعنوان 2015دراسة والء فايز محمد ) (7
 :2"الجميور نحو األحداث الجارية فى مصر

التعرف عمى العالقة بين معدل تعرض المبحوثين لمبرامج ىدفت الدراسة إلى 
، وتحديد المصادر التى تعتمد حداث الجارية فى مصرالساخرة واتجاىاتيم نحو األ

، استخدمت الباحثة منيج المسح خرة فى تقديم الموضوعات المختمفةعمييا البرامج السا
، تبيان وتحميل المضمونأداتى االس ، باستخدامعالمى بشقيو الميدانى والتحميمىاإل

 18أعمارىم ما بين مفردة من الجميور تتراوح  400وطبقت الدراسة عمى عينة قواميا 
وجود فروق ارتباطية دالة بين مستوى  الدراسة إلى ىذه وتوصمت، عاماً  60إلى 

جود ، حيث اتضح و واتجاىاتيم نحو األحداث الجارية تعرض المبحوثين لمبرامج الساخرة
                                                

فضائية وعالقتو بالقيم "تعرض الشباب لمبرامج الساخرة فى القنوات الإيمان عاشور سيد:  1
 .( 2016، رسالة دكتوراه ، )جامعة المنيا ، كمية التربية النوعية، قسم اإلعالم التربوى ، التربوية"

" دور البرامج الساخرة فى تشكيل اتجاىات الجميور نحو األحداث الجارية فى والء فايز محمد:  2
 ( .2015، رسالة دكتوراه ، )جامعة المنوفية ، كمية التربية ، قسم اإلعالم التربوى ،  مصر"
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، تعرض المبحوثين لمبرامج الساخرةإحصائيًا بين مستوى اطية موجبة ودالة عالقة ارتب
وجود عالقة دالة إحصائيًا بين مستوى تعرض المبحوثين لمبرامج الساخرة وكذلك 

 ومستوى اىتماميم بالتعرف عمى األحداث الجارية .
تأثير البرامج الكوميدية "بعنوان  Yasuhito Sawahata (2013)دراسة  (8

 :1"عمى الخبرات العقمية لدى األفراد الساخرة
ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى التأثيرات النفسية والفسيولوجية لمشاىدى البرامج    

الكوميدية ، واعتمدت الدراسة عمى المنيج التجريبى بشقيو القبمى والبعدى، واستخدمت 
امًا، واستخدمت ع 28إلى  20مفردة باليابان تتراوح أعمارىم ما بين  20عينة قواميا 

دقيقة كما قدمت الدراسة العديد  25إلى  4.5عدة أفالم كوميدية تتراوح مدتيا ما بين 
أنو ينتج عن الدراسة إلى  ىذه وتوصمت، من المخفزات البصرية والمنبيات الصوتية

مشاىدة الكوميديا تأثيرات فسيولوجية إيجابية عمى جسم اإلنسان مثل خفض ضغط 
 يشاىدون الفكاىة فى العمل . الدم، وخاصة الذين

  يتبين لنا من ىذا العرض لمدراسات السابقة مجموعة من السمات العامة، التى
 تسيم إلى حد كبير فى بيان أىمية الدراسة الحالية، ومن أىم ىذه السمات:

قمة الدراسات العربية فى مجال البرامج الكوميدية بصفة عامة، بينما كثرت  -
مجال البرامج الكوميدية الساخرة، فى حين قمت الدراسات الدراسات األجنبية فى 

العربية واألجنبية فى مجال الكوميديا التى تناولت تقييم البرامج الكوميدية من ناحية 
 المسؤولية االجتماعية.

ركزت الدراسات األجنبية عمى الكوميديا واستخداميا كأداة تعميمية، أو وسيمة لحفظ  -
 Talkوتقديم المعمومات السياسية كبديل لبرامج التوك شوالمعمومات وتذكرىا، 

Show .المممة التقميدية بالنسبة لممشاىد 
اعتمدت الدراسات األجنبية والعربية عمى مدخل االستخدامات واالشباعات، ولم  -

تعتمد عمى المسؤولية االجتماعية لمبرامج الكوميدية، ليذا أصبح من الضرورى 

                                                
1
 Yasuhito Sawahata: "Decoding Humor Experienes from Brain Activity 

of People Viewing Comedy Movies" paper presented at the annual meeting 

of the Science and Technology Research Laboratories, NHK (Japan 

Broadcasting Corporation, Setagaya, Tokyo, Japan, 2013). 
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امج من الجانب األخالقى لموقوف عمى القيم األخالقية التى دراسة ىذا النوع من البر 
 تقدميا لنا تمك البرامج عمى القنوات الفضائية.

تعتمد ينة من الشباب، لكن تمك الدراسة اعتمدت معظم الدراسات السابقة عمى ع -
جيات لمعرفة و من الجميور باختالف أعمارىم  عشوائية غير منتظمةعمى عينة 

والمتنوعة والمتباينة فى تمك البرامج، حيث يتم التعرف من خالليم نظرىم المختمفة 
عمى الجوانب االيجابية والسمبية لتمك البرامج، ومحاولة اصالحيا وتطويرىا وتقديم 

 مقترحات بما يتناسب من قيم المجتمع وأخالقياتو.
 وقد تمثمت أىم أوجو استفادة الباحثة من الدراسات السابقة فيما يمى:

  االستفادة الرئيسية لمباحثة من الدراسات السابقة فى بمورة المشكمة البحثية تمثمت
الخاصة بيذه الدراسة، وتحديد الجوانب التى سوف تدرسيا فى موضوع أخالقيات 

 البرامج الساخرة ومدى التزاميم بالمعايير المينية.
 .التعرف عمى كيفية صياغة فروض نظرية المسؤولية االجتماعية 
 ى مدى اختالف معايير وضوابط المسؤولية االجتماعية باختالف التعرف عم

 النوعية البرنامجية والمضمون البرنامجى الذى يتم تناولو بالتحميل والدراسة.
 مشكمة الدراسة:

تعددت البرامج الساخرة التى تعرض عمى القنوات الفضائية العامة والخاصة وتنوعت    
تطورًا خالل السنوات األخيرة، وقد خصصت ليذه أشكاليا وأساليب إنتاجيا، كما شيدت 

البرامج الميزانيات اإلنتاجية الضخمة من قبل شاشات التميفزيون التى تعدىا مادة جذب 
فى  فيو يتأثر المشاىد بتمك البرامجحيث عالنات والدعايات مدفوعة الثمن، أساسية لإل

 الفترات السابقةالبالد أثناء  بيا تحاجة لمثميا بعد األوضاع السياسية المتوترة التى مر 
أن ىذه البرامج ليا عالقة  كمالمتخفيف من حده التوتر والقمق من ىذه األوضاع، 

 .بالحالة المزاجية لممشاىدين
من خالل عرض الدراسات السابقة نجدا اىتمامًا كبيرًا من قبل الباحثين األجانب    

بدراسة تأثيرات البرامج التميفزيوينة الساخرة عمى الجميور، مما يدل عمى أىمية ىذه 
البرامج كقالب إعالمى يمكن أن ُيساىم فى نقد الواقع االجتماعى والسياسى واإلعالمى 

طريقة العرض ويمقى قبواًل من قبل الجميور خاصة، وأنو بشكل يتميز بالجاذبية فى 
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ُيعبر أحيانًا عن العديد من القضايا والموضوعات التى تدخل فى إطار اىتمام 
االىتمام الكافى من الدراسة فى مصر أو الدول العربية وربما  الجميور، إال أنيا لم تمقِ 

النسبة لممجتمع المصرى والعربى، يرجع ذلك لحداثة ىذا النوع من البرامج التميفزيونية ب
خاصة فيما يتعمق بالجانب  مثيرة لمجدل من بعض الجماىير -اً أحيان–مما جعميا 

األخالقى والمينى ليذه البرامج، من ىنا رأت الباحثة ضرورة دراسة اتجاىات الجميور 
عالم، العام نحو ىذه البرامج وتقييميا فى ضوء المعايير المينية واألخالقية لمينة اإل

وفى ضوء ما سبق يمكن صياغة المشكمة البحثية بشكل أكثر تحديدًا فى التساؤل 
التالى : "ما ىى أخالقيات معالجة المحتوى الساخر عمى الفضائيات المصرية؟ وما 

 .دى انعكاسو عمى مصداقية الجميور؟ممدى االلتزام بالمعايير المينية؟ وما 
 أىمية الدراسة:

 األىمية النظرية:
ُتعد ىذه الدراسة أول دراسة فى مجال أخالقيات البرامج الساخرة الُمذاعة عمى  -1

القنوات الفضائية المصرية الخاصة، فى حين توجد دراسات عربية وأجنبية فى 
 مجال البرامج السياسية الساخرة واتجاىات الجميور نحوىا.

التميفزيونية الساخرة تنطمق أىمية ىذه الدراسة من موضوعيا حيث أصبحت البرامج  -2
ظاىرة إعالمية تميفزيونية فى الفترة األخيرة كنوع جديد من البرامج التميفزيونية التى 
تعمل عمى نقد الواقع االجتماعى والسياسى واإلعالمى، يمكن أن تكون ىادفة إذا 
تم توظيفيا بشكل جيد لتقويم األداء الحكومى واإلعالمى وكذلك السموكيات 

ى أى مجتمع، خاصة وأنيا القت قبواًل كبيرًا من الجماىير، واىتمام االجتماعية ف
بعض اإلعالميين والنخبة بإبداء آرائيم وتحميالتيم ليذا النوع من الكوميديا، لذلك 
كان من الضرورى دراسة ىذا النوع من البرامج وتحميميا والتعرف عمى ما تنطوى 

 عميو من اخالقيات وقيم وسموكيات.
أخالقيات اإلعالم بالمقارنة بأى مينة أخرى ألىمية رسالتو فى اصة باألىمية الخ -3

مخاطبة اإلنسان ودوره فى تشكيل معارف وقيمو واتجاىاتو، لذلك فإن أخالقيات 
اإلعالم تتخطى حدود أخالقيات العمل والمينة، وتشمل أخالقيات اإلنسان بصفة 
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الم وكذلك الجميور بعد عامة، خاصة مع اتساع مساحة الحرية التى تمتع بيا اإلع
 يناير من حيث حرية التعبير والنقد. 25

ندرة الدراسات العربية التى تم إجرائيا عن البرامج التميفزيونية الساخرة باعتبارىا  -4
ن وجدت العديد من الدراسات األجنبية وذلك  حديثة بالنسبة لممجتمع المصرى، وا 

ة لذلك كانت مجال اىتمام كثير ألنيا ظيرت فى المجتمعات الغربية منذ فترة طويم
من الباحثين األجانب إال أن ىذه الدراسات ركزت عمى التأثيرات المختمفة ليذه 
البرامج سواء عمى االتجاىات نحو القضايا والموضوعات التى تتناوليا أو 
التصورات السياسية عن الشخصيات العامة خاصة عند الشباب مثل: برنامج "باسم 

 The Daily""البرنامج"، وبرنامج "جون ستيوارت" وىو برنامج  يوسف" وىو برنامج
Show" وغيرىا من البرامج السياسية الساخرة، أما الدراسة الحالية فإنيا تمقى ،

الضوء عمى تحميل مضمون البرامج التميفزيونية الساخرة ومدى التزاميا بالمعايير 
 األخالقية والمينية وانعكاسيا عمى مصداقية الجميور.

تعرضت البرامج التميفزيونية الساخرة لجدل واسع من بعض النخبة واإلعالميين  -5
والجماىير، وما تسببت فيو ىذه البرامج من إصدار بيانات وتقارير سواء من 
جمعية حماية المشاىدين أو النقاد، وقد جاء فييا تحذير من التعرض لبعض ىذه 

 وغير أخالقية.البرامج لما فييا من عدم ألفاظ وحركات إيحائية 
 األىمية التطبيقية:

 غير منتظمة الجميورعينة عشوائية من تظير أىمية ىذه الدراسة فى إجرائيا عمى  -1
لمتعرف عمى وجيا النظر المتباينة تجاه ىذا النوع من البرامج، ولمتعرف عمى 
تقييميم ليذه البرامج خالل منظور متخصص والتعرف عمى وجيات نظرىم 
المختمفة، والوقوف عمى أوجو القصور فى األداء الحكومى واإلعالمى، وكذلك 

لنوعية من البرامج السموكيات االجتماعية المختمفة، وكذلك مدى التزام ىذه ا
 بالمعايير األخالقية والمينية.

تبرز أىمية الدراسة فى تطبيق نظرية المسؤولية االجتماعية لمبرامج التميفزيونية  -2
الساخرة، حيث أنيا تعتمد عمى أن كل ما يعرض عمى التميفزيون من مضمون 

فادة تعود عمى المشاىدين.  إعالمى البد أن يكون لو مغزى وىدف وا 
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 الدراسة:أىداف 
 تعرض عينة من الجميور لمبرامج التميفزيونية الساخرة. درجةالتعرف عمى  -1
الجميور العام وآرائيم واتجاىاتيم نحو ىذا النوع من  التعرف عمى وجيات نظر -2

 البرامج.
التعرف عمى مدى التزام البرامج التميفزيونية الساخرة لممعايير المينية واألخالقية  -3

 الجميور.ومسؤولياتيا تجاه 
 .أسباب مشاىدة الجميور والنخبة األكاديمية لمبرامج التميفزيونية الساخرةرصد  -4
 .أسباب عدم مشاىدة البرامج التميفزيونية الساخرة لمن لم يشاىدوىا الكشف عن  -5

 تساؤالت الدراسة:
 ما درجة مشاىدة الجميور لمبرامج التميفزيونية الساخرة؟ -1
 ؟المبحوثين وتشد انتباىيم أثناء مشاىدة البرامج الساخرةالفقرات التى يفضميا ما  -0
 ما أسباب مشاىدة الجميور لمبرامج التميفزيونية الساخرة؟ -2
درجة متابعة المبحوثين عينة الدراسة لمبرامج التميفزيونية الساخرة عمى الفضائيات  -4

 ؟المصرية
عمى  أسباب تفضيل المبحوثين عينة الدراسة لمشاىدة البرامج الساخرةما  -5

 ؟الفضائيات المصرية
أخالقيات المسؤولية االجتماعية بالبرامج التميفزيونية  موقف المبحوثين منما  -6

 ؟الساخرة
 ؟أسباب الثقة فيما تقدمو البرامج التميفزيونية الساخرةما  -7
ما رأى الجميور فى مدى التزام البرامج التميفزيونية الساخرة بالمعايير األخالقية  -8

 إلعالمى فى اإلعداد والتقديم واإلخراج؟والمينية لمعمل ا
ما اتجاىات الجميور نحو مينية أخالقيات المسؤولية االجتماعية بالبرامج  -9

 التميفزيونية الساخرة؟
 ما أسباب عدم مشاىدة البرامج التميفزيونية الساخرة لمن لم يشاىدوىا؟ -12
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 نوع ومنيج الدراسة:
والقياس إلى البحوث والدراسات تنتمى ىذه الدراسة من حيث المنيج    

، التى تسعى إلى دراسة ظاىرة معينة وتوصيفيا  Descriptive Studiesالوصفية
نحو ىذه البرامج من منظور نظرية  الجميوروتوصيف اتجاىات ، ة كافة جوانبيافومعر 

 . المسؤولية االجتماعية

 فروض الدراسة:
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الخصائص الديموجرافية لممبحوثين واالتجاه  .1

نحو التزام البرامج الساخرة المقدمة في الفضائيات المصرية بأخالقيات المسؤولية 
 االجتماعية. 

توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين كثافة التعرض لمبرامج الساخرة  .2
صرية واالتجاه نحو التزاميا بأخالقيات المسؤولية المقدمة في الفضائيات الم

 االجتماعية.
توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين كثافة التعرض لمبرامج الساخرة  .3

 المقدمة في الفضائيات المصرية واالتجاه نحو التزاميا بالمعايير األخالقية والمينية. 
افع التعرض لمبرامج الساخرة توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين دو  .4

المقدمة في الفضائيات المصرية واالتجاه نحو التزاميا بأخالقيات المسؤولية 
 االجتماعية.

 مجتمع وعينة الدراسة:
مفردة تمثل  600من الجميور العام قواميا  عشوائية غير منتظمةعينة تمثل فى    

التعرف عمى آرائيم واتجاىاتيم وذلك بيدف المنيا(،  –القاىرة  –)الدقيمية محافظات 
نحو البرامج التميفزيونية الساخرة وتقييميم لمدى التزام تمك البرامج لممعايير المينية 

 واألخالقية.

البالتوه ،  –أسعد اهلل مساءكم  –أبمو فاىيتا  –: بنى آدم شو وكانت ىذه البرامج ىى   
نتيجة تطبيق دراسة استطالعية عمى عينة عشوائية من  عينة البرامجوقد تم تحديد 

 .خرة مشاىدةمفردة تم سؤاليم عن أكتر البرامج التميفزيونية السا 50الجميور تتكون من 
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 مفاىيم لمدراسة:
 وضعت الباحثة تعريفات إجرائية لبعض مصطمحات الدراسة، وىى كالتالى:   

 المعايير األخالقية والمينية لإلعالم :
ىى منظومة من المبادئ والمعايير التى تستيدف ترشيد سموك اإلعالمين خالل    

عمميم اإلعالميين خالل عمميم اإلعالمى، وُتعرف بأنيا مجموعة المبادئ والقيم 
ومعايير الجماعة لمسموك المقبول وىى مشتقة من العادات واألعراف الموجودة فى 

 مجتمع ما .
 -وبمعنى آخر :

يم األخالقية والمعايير التى يعتمدىا أفراد مينة ما لمتمييز بين ما ىو مجموعة من الق   
خاطئ وكذلك بين ما ىو مقبول أو غير مقبول، فيى ُتمثل مفيوم الصواب والخطأ فى 
السموك المينى ولتحقيق ذلك يتم وضع ميثاق بين ىذه القيم والمعايير والمبادئ وكذلك 

 قواعد السموك والممارسة .
 التميفزيونية الساخرة :البرامج 

ىى تمك البرامج الُمقدمة فى القنوات الفضائية والتى تعتمد عمى النقد الالزع لمواقع    
االجتماعى والسياسى واإلعالمى والثقافى لممجتمع بشكل كوميدى ساخر، وىى ال 
نما تعمل عمى تعرية الحقائق وتسميط الضوء  تسعى إلى اإلضحاك كغاية فى حد ذاتو وا 

سمبيات المجتمع بأسموب يبعث عمى السخرية مما يجرى من حولنا، وىى فى نفس  عمى
الوقت تعطى معمومة بشكل خفيف ومحبب إلى النفس وبالتالى فيى ليست مجرد برامج 

 ترفييية فكاىية .
 منظور نظرية المسؤولية االجتماعية:

وسائل اإلعالم  الفكرة الرئيسية التى تقوم عمييا النظرية ىى التوازن بين حرية   
، وخمص منظور المسؤولية االجتماعية إلى أنيا تعنى 1ومسؤولياتيا أمام المجتمع

 بثالثة عناصر أساسية، وىى:
                                                

التميفزيونية بالقنوات "أبعاد المسؤولية المينية واألخالقية لبرامج الحوار رباب عبد الرحمن ىاشم،  1
، المجمة المصرية لبحوث "0210الحكومية والخاصة فى تغطية انتخابات الرئاسة المصرية 

 .346 – 345، ص 2012، أكتوبر / ديسمبر، 42اإلعالم، العدد 
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 وظائف اإلعالم المعاصر عمى المستوى السياسى والثقافى والتعميمى واالقتصادرى. - أ
معايير األداء عمى مستوى المواثيق األخالقية والتشريعات المنظمة لمعمل  - ب

 اإلعالمى.
القيم المينية التى يجب مراعاتيا فى أداء الوظيفة اإلعالمية مثل الصدق والدقة  - ت

 .1والموضوعية والشمول والتوازن فى معالجة قضايا المجتمع
وقد يقصد بالمسؤولية االجتماعية لمبرامج التميفزيونية الساخرة، ىى قدرة تمك النوعية    

موضوعات السياسية واالجتماعية فى ضوء تحقيق من البرامج عمى معالجة القضايا وال
شاعة جو البيجة لدى الضيوف والمشاىدين دون الخروج السافر عمى  المتعة والتسمية وا 
القيم واألخالق أو تعدى الحواجز المينية واالجتماعية ونشر سموكيات سمبية 

 لممشاىدين.
 األخالقى:تحديد مفيوم األخالقيات: باعتباره ضمن مفاىيم االلتزام    
، Ethicsيعترف كثير من الكتاب بصعوبة وضع تعريف محدد لمفيوم األخالقيات    

، وربما يرجع ذلك إلى عدم Mass Media Ethicsومفيوم أخالقيات اإلعالم 
االىتمام بتحديد ىذا المفيوم بصورة دقيقة ومع ذلك فيناك بعض التعريفات 

 لألخالقيات، منيا:
تعريف ىو مسار لألخالقيات بأنيا ذلك الفرع من الفمسفة التى تتناول المسائل    

المتعمقة بالصحة والخطأ، الخير والشر، وعمى ذلك فإن مصطمح أخالقى عادة ما يعنى 
السموك المتسق مع الصحة والخير، كما يعرف كارول ريتش األخالقيات بأنيا دراسة 

ماذا يجب أن نفعل وماذا يجب أن ال نفعل  ،Moral Choicesاالختبارات المعنوية 
، التى يبنى عمييا الحكم Valuesبينما يعرف المبرج األخالقيات بأنيا مجموعة القيم 

 . 2بالصحة أو الخطأ 
 حدود الدراسة:

 موضوع الدراسة: محدد بعنوانيا وأىدافيا.
 ا(المني –القاىرة  –المجال المكانى: يشمل المحافظات اآلتية: )الدقيمية 

                                                
 .346رباب عبد الرحمن ىاشم، مرجع سابق، ص  1
 .57، ص 2002والتوزيع،  سميمان صالح، "أخالقيات اإلعىم"، الكويت، دار الفالح لمنشر 2
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المجال الزمنى: بالنسبة لمدراسة التحميمية: بدأ تجميع العينة من الدورة البرامجية لعامى 
 . 2015و 2014

، سنة فأكثر 18اث من سن المجال البشرى: الجميور المصرى العام من الذكور واإلن
 المنيا(. –القاىرة  –ومن سكان محافظات )الدقيمية 

 متغيرات الدراسة:
: أخالقيات البرامج التميفزيونية الساخرة ومدى التزاميا بالمعايير المتغير المستقل 

 المينية.
 المتغير التابع: مدى انعكاس البرامج التميفزيونية الساخرة عمى مصداقية الجميور.

المنظور األخالقى ونظرية المسؤولية االجتماعية: مدى تأثر الجميور العام بمشاىدة 
وما يترتب عمييا من تأثيرات، وتقييميم لمدى التزاميا البرامج التميفزيونية الساخرة 
 بالمعايير المينية واألخالقية.

–العمر  –اإلقامة  –المتغيرات الوسيطة: الخصائص الديموجرافية لممبحوثين: )النوع 
 المحافظة(. –الحالة االجتماعية  –التعميم 

 المعالجة اإلحصائية لمبيانات: 
دخاليا إلي الحاسب اآللي،    بعد االنتياء من جمع بيانات الدراسة، تم ترميز البيانات وا 

ثم معالجتيا وتحميميا واستخراج النتائج اإلحصائية وذلك باستخدام برنامج "الحزمة 
 SPSS" (Statistical Package for Socialاإلحصائية لمعموم االجتماعية "

Science) . وقد تنوعت المتغيرات اإلحصائية بين متغيرات اسميةNominal ،
، وعمى ىذا فقد قام الباحث Scale، ومتغيرات وزنية Ordinalترتيبية متغيرات و 

وذلك من خالل بتطبيق المعامالت اإلحصائية التي تالئم كل متغير من ىذه المتغيرات 
 استخدام االختبارات والمعالجات اإلحصائية التالية:

 .Percentوالنسب المئوية  Frequency.لتكرارات البسيطة ا -
 .Std. Deviation. واالنحراف المعياري Meanالمتوسط الحسابي  -
لدراسة الداللة اإلحصائية لمعالقة بين  (Chi Square Test) 2اختبار كا -

 .(Nominal)متغيرين من المتغيرات االسمية 
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قياس شدة العالقة في حالة ل (Contingency Coefficient)معامل التوافق  -
يقيس شدة العالقة بين متغيرين اسميين في جدول ، وىو 2ثبوتيا في اختبار كا

. وقد اعتبرت العالقة ضعيفة إذا كانت قيمة المعامل أقل 2×2أكثر من 
، وقوية إذا كانت أكثر 0.600:  0.300، ومتوسطة إذا كانت ما بين0.300من
 .0.600من

يقيس ، وىو 2لقياس شدة العالقة في حالة ثبوتيا في اختبار كا (Phi)معامل فاي  -
وقد اعتبرت العالقة ضعيفة إذا  .2×2شدة العالقة بين متغيرين اسميين في جدول 

:  0.300، ومتوسطة إذا كانت ما بين 0.300كانت قيمة المعامل أقل من 
 .0.600، وقوية إذا كانت أكثر من 0.600

 عينتين متوسطي لمقارنة (Independent Samples T Test)اختبار  -
 .(T- Test)مستقمتين والمعروف اختصارا باختبار "ت" أو 

والمعروف اختصارا  (One Way ANOVA)اختبار تحميل التباين في اتجاه واحد  -
ANOVA.وذلك لقياس الفروق بين المتوسطات بين أكثر من مجموعتين ، 

لدراسة شدة واتجاه العالقة  (Pearson Correlation)معامل ارتباط بيرسون  -
االرتباطية بين متغيرين من مستوي المسافة أو النسبة. وقد اعتبرت العالقة ضعيفة 

:  0.300، ومتوسطة إذا كانت ما بين 0.300إذا كانت قيمة المعامل أقل من 
 .0.600، وقوية إذا كانت أكثر من 0.600

 اإلطار المعرفى لمدراسة:
، ظير من تشُكل الجماعات السياسية قديم قدم األزلالسخرية ُيعتبر مصطمح    

، وثًمة عدة 1البشرية واألنظمة السياسية وظيور مصطمحات القير السياسى والتسمط
 :لسياسية يمكن رصد أىميا فيما يمىدوافع لمسخرية ا

رية بسبب نقمة الفرد عمى أحيانًا تكون السخ :النقمة عمى الواقع المتردى – 1
، كضياع أىل جوانب كئيبة –ى كثير فى األحيان ف –مع توجد فيو ، فالمجتالمجتمع

                                                
"اتجاىات الجميور والنخبة األكاديمية نحو البرامج ( 2015عايدة محمد عوض الًمر )  1

، المجمة العممية لبحوث اإلذاعة التميفزيونية الساخرة وعالقتيا بالمعايير األخالقية والمينية لإلعالم"
 والتميفزيون.والتميفزيون، جامعة القاىرة، كمية اإلعالم، قسم اإلذاعة 
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، وتوىج نجم الكذابين الميرجين والمصفقين فى كل اتجاه الفضل وارتفاع شأن
، وغير ذلك من المثالب والمغامز التى تصل عين وأفول نجم الصادقين واألمناءوالمخاد

تيكم والنقد وباعثًا عمى السخرية وال، وتكون دعاة مجتمع إلى قمة االنييار األخالقىبال
، ويرى أحد الباحثين أن ىذا النوع من السخرية ىو أكثرىا تعقيدًا الالذع ليذا المجتمع

 1وأعمقيا تجربة إنسانية .
لمتردى وقد عانت المجتمعات العربية عامة والمجتمع المصرى من واقعيم ا   

ى يشعر باأللم واإلحباط بسبب ، مما جعل الشباب المصر خصوصًا فى الفترة الماضية
ما يجده ُممقى عمى عاتق مجتمعو من سوء األحوال مما دفعيم إلى السخرية كنوع من 

 التنفيس النفسى ومحاولة إلصالح األوضاع القائمة .
: فالسخرية نتيجة طبيعية لسوء الواقع االجتماعى تماعى والسياسىفساد الواقع االج – 2

صالح المجتمع المتياوىلى عالج و والسياسى قصدًا إ ى البيئة المصرية ، فمقد انتشر فا 
، المجامالت والرشاوى باإلضافة إلى موجة الغالء وارتفاع النفاق والرياء، االختالسات

اءت الحالة االجتماعية ، ىكذا سياون المسئوليناألسعار واإلىمال فى أرواح البشر وت
فى مواجية الواقع وتناقضاتو خاصة ، فالسخرية كانت لسان المجتمع العربى والسياسية

مع تخاذل الحكام العرب فى حل قضايا المواطن العربى فيى وليدة األزمة وما يسود 
، فيى تنفيس لإلحباط يحفظ المجتمع معافى نفسيًا 2الواقع من تناقضات ومفارقات

ر وعقميًا دون المجوء إلى االحتكاك المباشر الذى ُيمكن أن ينتج عنو سوء الوضع أكث
 مما ىو عميو .

: غصالح المجتمع وتطويره أمر ميم، وقد الرغبة فى إصالح المجتمع وتطويره – 3
، فيو ييدف إلى إصالح اتو األولى ىذه الغاية عمى عاتقوحمل فن السخرية ُمنذ بداي

                                                
، )القاىرة: دار العمم واإليمان "السخرية فى الشعر المصرى فى القرن العشرين"سعيد أحمد غراب،   1

 .12( ، ص2010لمنشر ، 
مجمة الدراسات فى  ،"األدب الساخر أنواعو وتطوره مدى العصور الماضية"شمس واقف زادة،   2

ه، ص  1390األدب المعاصر، جامعة آزاد األسالمية، إيران، السنة الثالثة، العدد الثانى عشر، 
15. 
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المجتمع وتطويره من خالل غثارة الضحكات أو االبتسامات عمى أقل تقدير وذلك 
 1حة .بإستخدام أية أداة متا

، فيى تيدف إلى ظاىر المخالفة لمتطور فى المجتمعفالسخرية حرب عمى كل الم   
ور، وتناىض الحركة نحو تطيير الحياة والمجتمع من الظواىر السمبية التى تجانب التط

حدى ىذه الظواىر أخذت نفسيا ضده وجمعت أسمحتيا إذا ما وقعت عمى إف، المستقبل
 2.لتنقض عميو

السخرية بدافع تقويم الحكام والمسئولية أو تقويم المجتمع وعالج أوضاعو فقد تكون    
، أو الثأر من األقوياء والجبارين ألن الناس ال يستطيعون أحيانًا أن ينالوا من حكاميم 
باألسموب الجدى مخافة البطش أو التنكيل أو العقاب فيمجأون إلى أسموب السخرية ألنو 

 3مأمون العاقبة .
: فعل المقاومة ىو االختيار األشرف ظمم واإلحباط والتنفيس عمى النفسة المقاوم – 4

، والمقاومة ت الغاشمة سياسية كانت أم ثقافيةلألفراد والمجتمعات فى مواجية السمطا
، ىى ج لسانيا لمقير والظمم قبل الموتىنا ساخرة تنتزع الضحكات من قمب العدم وُتخر 

ئ وتضحك منو، وىى ضد الييمنة وعدوة ن الصعب أن تخاف من شضد الخوف فم
، واقعية المبتذلة التى تكسر الروح، والحصن فى مواجية الوقوع فى براثن الاالنبطاح

وتجتمع العوامل التى تدفع لممقاومة عمى أساس من السخرية ومقاومة اإلحباط والرغبة 
المحتكرة ا النخب فى الفعل ورد ىذه المظالم السياسية أو االقتصادية التى صنعتي

، فالسخرية بتراكميا الكمى تؤدى إلى ظيور الفعل الكيفى أو النوعى أال لمسمطة والثورة
المفارق  وىو المقاومة ، ثم تتحول فعاليات ومظاىر المقاومة بتراكميا الكمى إلى الفعل

 ، وىى سالح فردىالتردى المجتمعى فى كل المجاالت ، ىذا عمى خمفية منالنوعى

                                                
 . 19( ، ص2000، )القاىرة : الييئة المصرية العامة لمكتاب ، "األدب الساخر"، نبيل راغب  1
، 1982المصرية العامة لمكتاب، : الييئة القاىرة ،"السخرية فى األدب المازنى"، حامد اليوال  2
 . 20ص
 .93، الجزء الثانى، ص 1956، القاىرة: مكتبة نيضة مصر، "الفكاىة فى األدب"، أحمد الحوفى 3 
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لمدفاع عن جبيتو الداخمية ضد الخواء وىى أيضًا مانعة صواعق ضد يستخدمو الفرد 
 1.االنييار النفسى 

"  Street Theater–ولعل النموذج األمثل ليذا المجموعة األردنية "مسرح الشارع    
الذى ُأتيح والتى ظيرت فى األردن بعد ثورات الربيع العربى مستفيدة من مناخ الحرية 

حيث كانت تتجول فى الشوارع لتسخر من األحداث السياسية  ،لإلعالم فى ذلك الوقت
المختمفة فى البالد ونظرًا لنجاحيا انتيى بيا المطاف لتقديم برنامج ساخر فى قناة 

 "رؤيا" الخاصة.
: فبعض الفالسفة المعاصرين يتحدثون عن 21طبيعة العالقات فى القرن ال  – 5

، بعد أن القرن الحادى والعشرين نظرة جادةاستحالة النظرة إلى حياة اإلنسان فى مطمع 
االجتماعية  ، وبين الفرد والنظم والمؤسساتيعة العالقات بين األفراد من جيةتغيرت طب

، لُتصبح عالقات تتفاوت نسب أجزاء بعضيا البعض إلى حد من حولو من جية أخرى
، الجاد العميق لى التفكير والتأملالتشوه الذى ُيثير الضحك والسخرية بقدر ما يدفع إ

 2.ولدرجة تسمية عصرنا ب )عصر المفارقة( 
 أىمية اخالقيات المينة :

إن اإلعالميون بصفة عامة والعاممين فى وسائل اإلعالم المرئية بصفة خاصة تبين    
يحتاجون إلى تطوير منظومتيم األخالقية ، ووجود مواثيق شرفية جديدة ومعايير 

 إعالمية مفعمة بطريقة سميمة .
 المبادئ األخالقية لإلعالم المرئى :

 أواًل : االلتزام بتحرى الدقة والصدق )المصداقية( واألمانة فى نقل األخبار.
 ثانيًا : عرض الحقائق كما ىى والتأكد من مصادر الحصول عمى المعمومات .

 ثالثًا : عدم التالعب بالصور.
 رابعًا : البعد عن استخدام أساليب اإلثارة .

 عدم استخدام أسموب التعتيم عمى األخبار . خامسًا :
                                                

، (2014ة: دار العربى لمنشر والتوزيع، القاىر ، )"ساخرون وثوار"، محمد حسام الدين اسماعيل  1
 .251،6،5ص 

 . 6المرجع السابق نفسو ، ص  2
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 سادسًا : التأكد من صحة المعمومات :
لكى يمعب الناس دورًا نشطًا فى سياسة بمدىم ، يجدر بيم أن يكونوا مطمعين عمى    

ما يجرى وعن اختالف المجتمعات وسياسات حق الحصول عمى المعمومات يظير لنا 
 نمطين فى ىذا الحق :

 الحق فى المعرفة فى األنظمة الديموقراطية .أواًل : مبدأ 
 ثانيًا : مبدأ الحق فى المعرفة فى األنظمة المسماه بالشبة ديموقراطية .

ففى األنظمة الديموقراطية عمى سبيل المثال ظيوره فى الواليات المتحدة األمريكية    
تم تعديمو فى والذى  1967بعد الحرب العاليمة الثانية وقانون حرية المعمومات لعام 

ونص الدستور األمريكى فى مقدمتو عمى أن الحكومة ممموكة  1986و 1974عامى 
لمشعب وىذا يعنى وجود نية مسبقة من المشرعين فى إتاحة المعمومات الحكومية لمن 

 يريد التعرف عمييا من الجميور .
ر جريمة وفى األنظمة الشبو ديموقراطية فى مصر عمى سبيل المثال يكون نشر الخب   

من  85إذا وقع عمى أمور حظر القانون من أسرار الدفاع ، كما جاء فى نص المادة 
قانون العقوبات المصرى ، كذلك تنص المادة الثامنة من قانون سمطة الصحافة بمصر 

" يحظر عمى الصحيفة تناول ما تتواله سمطات التحقيق أو  1980لسنة  148رقم 
تحقيق أو المحاكمة ، أو بما يؤثر عمى مراكز من المحاكمة بما يؤثر عمى صالح ال
 1.يتناوليم التحقيق أو المحاكمة " 

وتعتبر وسائل اإلعالم الحرة والمسئولية مصادر أساسية لممعمومات بالنسبة    
لممواطنين الذين عمييم اختيار أفضل القادة لبمدىم ، واتخاذ قرارات سميمة حول قضايا 

 2. وطنيم
إال أن الواقع يشير إلى أن العراقيل البيرقراطية تمنع الوصول إلى المعمومات ويعتمد    

، ويؤمن مكتب واحد لمعموماتيم أال وىو الحكومةأكثرية الصحفيين عمى مصدر 
 1.الصحافة التابع لوزارة اإلعالم المعمومات والتوجييات المقترحة 

                                                
 .218-213عماد مكاوى ، أخالقيات العمل اإلعالمى ، ص حسن  1
السعى إلى وسائل إعالمية حرة ومسؤولة ، قضايا عالمية ) وزارة الخارجية األمريكية ، مكتب  2

 .3( ، ص 2003، فبراير  1، العدد  8برنامج اإلعالم الخارجى ، المجمد 
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 نتائج الدراسة:
 -الساخرة عمى الفضائيات المصرية : معدل متابعة المبحوثين لمبرامج -1

 (1جدول رقم )
 معدل متابعة المبحوثين لمبرامج الساخرة عمى الفضائيات المصرية

معدل 
 المتابعة 

 المتوسط الحسابي % ك
االنحراف 
 المعياري

 11.8 71 ال

2.1067 0.57664 
 65.7 394 أحيانا
 22.5 135 دائما

 100.0 600 اإلجمالي
%، أما عن  7,65الجدول الحالى إلى معدل متابعة الفضائيات أحيانًا بنسبة يشير     

%، أما عن نسبة  5,22متابعة أفراد العينة لمبرامج الساخرة بشكل دائم كانت بنسبة 
 .% 8,11عدم المشاىدة فكانت 

ارتفاع معدل التعرض لمبرامج الساخرة عمى  نوتفسر الباحثة تمك النتائج بأ    
المصرية الخاصة استطاعت أن ُتمبى حاجة المبحوثين إلى معالجة الفضائيات 

المضمون بطريقة ساخرة تؤدى إلى التسمية والترفيو واالستمتاع والفكاىة واليروب من 
احتقان الجميور بفترات الثورات من خالل تضارب اآلراء تيجة ، ونالمشكالت اليومية

ن مؤيد ومحايد ومعارض، وطريقة أداء وكثرة البرامج السياسية الجادة والتشويش ما بي
مقدم البرنامج الجاذبة من خالل سخريتو والتخفيف من حده الضغط السياسى 

  واالجتماعى.
 
 
 

                                                                                                                         
ربى ، تقرير حول وضع اإلعالم فى مصر ، حين أمين ، تعزيز حكم القانون والنزاىة فى العالم الع 1

 .14المركز العربى لتطوير حكم القانون والنزاىة ص
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الفقرات التى يفضميا المبحوثين وتشد انتباىيم أثناء مشاىدة البرامج  -0
 :الساخرة

 (2جدول رقم )
أثناء مشاىدة البرامج يوضح الفقرات التى يفضميا المبحوثين وتشد انتباىاىم 

 الساخرة
 % ك الفقرات الم فضمة

 43.1 228 التيكم من الشخصيات العامة
 61.2 324 التيكم من األخبار السياسية

 25.0 132 الفقرة الغنائية
 53.9 285 مقاطع الفيديو
 34.0 180 فقرة الضيوف
 17.0 90 شريط األخبار
 46.5 246 الفقرة التمثيمية

 529 اإلجمالي
يتضح من الجدول السابق أن التيكم من األخبار السياسية تصدرت قائمة الفقرات    

%، يمييا فقرة  2,61الُمفضل مشاىدتيا بالبرامج الساخرة، وذلك وفقًا آلراء العينة بنسبة 
%،  5,46%، ثم فى المرتبة الثالثة الفقرة التمثيمية بنسبة  9,53مقاطع الفيديو بنسبة 

 % . 0,17فى المرتبة األخيرة فقرة شريط األخبار بنسبة بينما جاء 
% من الموضوعات والقضايا الُمثارة فى ىذه البرامج  97وىذه نتيجة منطقية ألن    

 30يناير و ثورة  25نتيجة ثورات الربيع العربى وبالتحديد ثورة  ىى قضايا سياسية
وتتفق نتيجة ىذه ، اعيةيونيو وما ترتيب عميو من أحداث سياسية واقتصادية واجتم

حيث جاءت الفقرة السياسية فى المرتبة  1(2016الدراسة مع دراسة إيمان عاشور )

                                                
1
 ، مرجع سابق.إيمان عاشور سيد 
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حيث أكد  1(2014كما اتفقت مع نتائج دراسة وفاء فرغل )، % 52,76األولى بنسبة 
% من المبحوثين أن أكثر األساليب التى قدمتيا البرامج الساخرة كان أسموب  19,58

 .النقد الساخر
األسباب التى تش د انتباه المبحوثين لمشاىدة البرامج التميفزيونية الساخرة  -2

 عمى الفضائيات المصرية:
 (3جدول رقم )

 األسباب التى تُشد انتباه المبحوثين لمشاىدة البرامج الساخرة حيوض
 

 % ك األسباب التى تشد انتباه المشاىدين
 82.8 438 المضمون نفسو
 15.3 81 الديكور والمالبس

 27.2 144 الضيوف
 45.4 240 مقدم البرنامج

 70.9 375 التعميقات الساخرة
 42.0 222 الفيديوىات المعروضة

 18.7 99 الصور
 0.76 4 اخري

 529 اإلجمالي
يتبين من بيانات الجدول السابق أن المضمون نفسو من أكثر األسباب التى تشد    

%، كما جاء  8,82جاء فى المرتبة األولى بنسبة انتباه المشاىدين عينة الدراسة حيث 
 .% 9,70فى المرتبة الثانية سبب التعميقات الساخرة بنسبة 

ميدى ساخر أو توك شو وتفسر الباحثة ىذه النتيجة بأن أى برنامج سواء كان كو    
أو فشمو عمى فريق اإلعداد وُمقدم البرنامج ومثل ىذه البرامج تحتاج إلى  ويعتمد نجاح

                                                
1

، رسالة "البرامج الساخرة بالتميفزيون وعالقتيا بإدراك المراىقين لمواقع االجتماعى"وفاء فرغل سيد:  
 ( .2014العميا لمطفولة ، ماجستير ، )جامعة عين شمس ، معيد الدراسات 
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رأة فى تناول المضمون، كما تحتاج إلى التنوع فى طريقة األداء مما يجذب الجميور الج
 .وتبعة البرنامج أو العزوف عن مشاىدإلى متا

بينما جاء فى التريب الثانى بالنسبة لمعينة التعميقات الساخرة ألن ىذه التعميقات فى    
خارجة تتنافى مع قيم أغمب البرامج الساخرة تحتوى عمى إيحاءات جنسية وألفاظ 

 .المجتمع السائدة
حيث جاء فى  1(2016اختمفت نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة إيمان عاشور )   

الترتيب األول سبب مقدم البرنامج من حيث األسباب التى تشد انتباه المشاىدين تجاه 
ء العينة بنسبة أى فقرة من الفقرات التى يفضل مشاىدتيا فى البرامج الساخرة وفقًا آلرا

 .73,63%، ثم سبب المضمون نفسو فى المرتبة الثانية بنسبة  96,72
درجة متابعة المبحوثين عينة الدراسة لمبرامج التميفزيونية الساخرة عمى  -4

 الفضائيات المصرية:
 (4جدول رقم )

 يوضح درجة متابعة المبحوثين لمبرامج الساخرة

                                                
1
 ، مرجع سابق.إيمان عاشور سيد 

 م
البرامج 
 الساخرة

 درجة المتابعة
المتوسط  اإلجمالي

 الحسابي
االنحراف 
 دائما أحيانا نادرا ال المعياري

 % ك % ك % ك % ك % ك
أسعد  1

اهلل 
مساءك
 م

61 11.5 151 28.5 200 37.8 117 22.1 529 100 2.705
1 

0.939
45 

أبمو  2
2.652 100 529 21.9 116 37.4 198 24.6 130 16.1 85 فاىيتا

2 
0.994
30 

2.459 100 529 20.8 110 32.1 170 19.3 102 27.8 147 البالتوه 3
4 

1.105
58 

بنى  4
1.794 100 529 2.6 14 21.7 115 28.0 148 47.6 252 آدم شو

0 
0.870
98 

قمو  5
1.495 100 529 4.3 23 8.7 46 19.1 101 67.9 359 مندسو

3 
0.828
29 
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تراوح المتوسط الحسابى لدرجة متابعة البرامج الساخرة المعروضة عمى القنوات  يتبين   
(، تصدر 49,1:  70,2الفضائية المصرية من وجية نظر العينة الكمية ما بين )

حسابى برنامج أسعد اهلل مساءكم قائمة البرامج المفضل متابعتيا بالنسبة لمعينة بمتوسط 
، يميو برنامج البالتوه بمتوسط 65,2، يميو برنامج أبمو فاىيتا بمتوسط حسابى 70,2

، بينما جاء فى المرتبة األخيرة برنامج قمة مندسة بمتوسط حسابى 45,2حسابى 
49,1. 
تؤكد ىذه النتيجة عمى أن برنامج أسعد اهلل مساءكم ىو من أكثر البرامج الساخرة    

: أواًل قوة أداء احثة أن ترجع ذلك لألسباب اآلتيةالكمية، ويمكن لمبمتابعة لدى العينة 
الُمقدم واستخدام تعبيرات الوجو بطريقة مثيرة وساخرة، وتقمصو شخصية المواطن 
المصرى الكادح البسيط من حيث المالبس واألسموب، كما يحتوى البرنامج عمى العديد 

البرامج األخرى عينة الدراسة الحالية، من الفقرات التى غالبًا ما تختمف عن فقرات 
ومنيا الفقرات الغنائية واالسكتشات التى ُيقدم فييا العديد من المواىب الشابو ويتناول 
العديد من القضايا السياسية واالجتماعية بطريقة ساخرة وبسيطة تصل لكل الفئات 

قده السياسيين، المختمفة، كما يتميز بالجرأة فى تناول الموضوعات فيو يتناول فى ن
اإلعالميين، الرؤساء، المسؤولين، رجال الدين فيركز فى نقده عمى كل الفئات القائدة 

 فى المجتمع.
ووفاء فرغل سيد  1(2016وتختمف ىذه النتيجة مع دراسة  كاًل من إيمان عاشور )   
 حيث اتفقا فى ترتيب برنامج البرنامج فى المرتبة األولى من حيث البرامج 2(2014)

إلى كثرة  بينما يمكن تفسير تراجع برنامج أبمو فاىيتا ،التى يفضل المبحوثون متابعتيا

                                                
1
 ، مرجع سابق.إيمان عاشور سيد 

2
 ، مرجع سابق.وفاء فرغل سيد 

فاصل  6
مش 
إعالم
 ى

284 53.7 128 24.2 83 15.7 34 6.4 529 100 1.748
6 

0.943
04 
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استخداميا األلفاظ الخارجة واإليحاءات الجنسية، كذلك ارتكابيا العديد من المخالفات 
 .القانونية

أسباب تفضيل المبحوثين عينة الدراسة لمشاىدة البرامج الساخرة عمى  -5
 الفضائيات المصرية:

 (5دول رقم )ج
 يوضح أسباب تفضيل المبحوثين مشاىدة البرامج الساخرة

 األسباب
 درجة الموافقة

المتوسط  اإلجمالي
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 موافق محايد معارض
 % ك % ك % ك % ك

يقدم صورة عن األحداث 
 0.3516 100.0 529 48.8 258 37.6 199 13.6 72 الجارية

0.7079
1 

تحميل ومناقشة  يقدم
 لألحداث والقضايا

80 15.1 238 45.0 211 39.9 529 100.0 0.2476 
0.6997

8 

البرنامج وضح لى جوانب 
لم أكن أعمميا عن تمك 
الفترات من اإلنحراف 

 والفساد

133 25.1 237 44.8 159 30.1 529 100.0 0.0491 
0.7420

3 

يجعمنى أعرف موقف 
 القوى السياسية من القضايا

112 21.2 241 45.6 176 33.3 529 100.0 0.1210 
0.7285

5 
يجعمنى ُأكون وجية نظر 
 حول القضايا المختمفة

142 26.8 210 39.7 177 33.5 529 100.0 0.0662 
0.7744

6 
ألنو يتناول الموضوعات 

 بجرأة وحرية
87 16.4 171 32.3 271 51.2 529 100.0 0.3478 

0.7462
0 

ألنو يتعمق فى الحديث 
شخصيات أود التعرف عن 

 عمى طبيعتيا
90 17.0 233 44.0 206 38.9 529 100.0 0.2193 

0.7158
4 

األسموب الساخر الشيق 
يجعمنى أكثر انجذابًا لتمك 

 الموضوعات
54 10.2 152 28.7 323 61.1 529 100.0 0.5085 

0.6745
0 

أسموب مقدم البرنامج 
وطريقة تعبيره عن القضايا 

27 5.1 134 25.3 368 69.6 529 100.0 0.6446 
0.5760

2 
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 ىو الذى يجذبنى
ألن األسموب الكوميدى 
الساخر يجعمنى ُأروح عن 
نفسى ، وبالتالى أشعر بأن 

 األمور أقل عبئاً 

48 9.1 128 24.2 353 66.7 529 100.0 0.5766 
0.6530

1 

ألنو يعمل عمى تغيير 
حالتى المزاجية إلى 

 األفضل
44 8.3 170 32.1 315 59.5 529 100.0 0.5123 

0.6457
5 

أكثر التزاما بالمعايير 
 المينية

262 49.5 215 40.6 52 9.8 529 100.0 
-

0.3970 
0.6609

2 
أكثر جرأة عن غيره من 

 البرامج الساخرة
88 16.6 246 46.5 195 36.9 529 100.0 0.2023 

0.7035
6 

أكثر التزاما بالمعايير 
 األخالقية

226 42.7 222 42.0 81 15.3 529 100.0 
-

0.2741 
0.7114

5 

: بأن دافع أسموب المقدم وطريقو تعبيره ىى التى ُتشير بيانات الجدول السابق   
أسباب تفضيل البرامج الساخرة عينة  عمى تجذبنى فى المرتبة األولى من حيث الموافقة

الساخر %، يمييا فى المرتبة الثانية سبب ألن األسموب الكوميدى  6,69الدراسة بنسبة 
 .% 7,66يجعمنى ُأروح عن نفسى وبالتالى أشعر بأن األمور أقل عبئًا بنسبة 

حيث أكدت الدراسة عمى  1(2015) اتفقت نتائج الدراسة مع دراسة الشيماء صبحى   
قدرة البرنامج الكوميدى الساخر عمى جذب الجميور والعمل عمى تعديل حالتيم 

 ى الجاذبية والتشويق .المزاجية، ونظرًا الحتوائو عمى أسموب
حيث  2(2016) بينما اختمفت نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة إيمان عاشور   

تصدرت سبب ألنيا تكشف سمبيات المجتمع وجوانب القصور المرتبة األولى بنسبة 
77,55 %. 
حيث أثبتت ىذه  Russell, Dannagal (2006)1كما اختمفت مع نتائج دراسة    

الدراسة أن من أىم األسباب التى دفعت العينة إلى مشاىدة البرامج الكوميدية الحصول 
 عمى المعمومات، والتعرف عمى األخبار، والجرأة فى ُمناقشة القضايا .

                                                
1
 ، مرجع سابق.صبحىالشيماء  

2
 ، مرجع سابق.إيمان عاشور سيد 
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ويمكن تفسير ىذه النتيجة فى اإلطار النظرى بأن البرامج الساخرة تيدف إلى التأثير    
عب دورًا كبيرًا فى إقناع المشاىدين الباحثين عن الترفيو، والخروج من فى المشاىدين وتم

 .دائرة الجدية اإلخبارية المعتادة
أخالقيات المسؤولية االجتماعية بالبرامج التميفزيونية  موقف المبحوثين من -6

 : الساخرة
 (6جدول رقم )

التميفزيونية أخالقيات المسؤولية االجتماعية بالبرامج  يوضح موقف المبحوثين من
 الساخرة

 موقف المبحوثين من
أخالقيات المسؤولية 
االجتماعية بالبرامج 
 التميفزيونية الساخرة 

 درجة الموافقة
المتوسط  اإلجمالي

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 موافق محايد معارض

 % ك % ك % ك % ك

معالجتيا وتناوليا 
وعات ضلممو 
ايا أفادت ضوالق

 عام المجتمع بشكل

179 33.8 163 30.8 187 35.3 529 100.0 0.015
1 0.83244 

نجحت فى تصوير ما 
يجرى فى الشارع 
المصرى وانقساماتو 

 الفكرية

137 25.9 81 15.3 311 58.8 529 100.0 0.328
9 0.86028 

ال تراعى تحقيق 
المسؤولية االجتماعية 

نحو المجتمع 
المصرى فى األخبار 

وعات التى ضوالمو 
 تعالجيا

152 28.7 152 28.7 225 42.5 529 100.0 0.138
0 0.83363 

نجحت فى بمبمة الرأى 
0.172 100.0 529 47.4 251 22.3 118 30.2 160العام وحققت انقسام 

0 0.86531 

                                                                                                                         
1 Russell M. Tisinger & Dannagal G.: Young News consumption among 

late comedy viewers and the predictors of Exposwre to various late night 

shows, in the Harvard international Journal of press/politics 2006. Vol. 3 
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 بين فئات الجماىير
سرعان ما تعترف ىذه 
البرامج بالخطأ المينى 
حال وقوعيا فيو وتقوم 

 بإذاعتو فوراً 

247 46.7 203 38.4 79 14.9 529 100.0 
-

0.317
6 

0.71859 

تخطئ فى فيم مبدأ 
الحرية فى التعبير 

 والرأى
146 27.6 105 19.8 278 52.6 529 100.0 0.249

5 0.86061 

 ضتشير ببع
الشخصيات والفئات 
فى المجتمع وتسئ 
لسمعتيم وتثير 

 دىمضالكراىية 

92 17.4 101 19.1 336 63.5 529 100.0 0.461
2 0.77295 

تعبر عن مستوى 
 100.0 529 38.9 206 21.2 112 39.9 211 الحرية السياسية

-
0.009

5 
0.88864 

البرامج السياسية 
الساخرة تحترم حق 
الفرد فى المعرفة 

السياسية بالكشف عن 
سمبيات فى األداء 
 السياسى واإلعالمى

209 39.5 120 22.7 200 37.8 529 100.0 
-

0.017
0 

0.87996 

فى تحقيق  نجحت
المصداقية من خالل 
معالجتيا وتناوليا 

وعات ضلممو 
ايا بشكل ضوالق

وعى وبدون أى ضمو 
تحيز لطرف دون 

 اآلخر

264 49.9 134 25.3 131 24.8 529 100.0 
-

0.251
4 

0.82751 

أخالقيات يتبين من نتائج الجدول السابق وجود أبعاد إيجابية وأخرى سمبية تتضمنيا    
 ضتشير ببع، حيث جاءت االجتماعية بالبرامج التميفزيونية الساخرةالمسؤولية 
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بالمرتبة األولى  دىمضالشخصيات والفئات فى المجتمع وتسئ لسمعتيم وتثير الكراىية 
نجحت فى تصوير ما %، يميو البعد األخالقى اإليجابى 5,63من حيث الموافقة بنسبة 

 .%8,58بالمرتبة الثانية بنسبة  يجرى فى الشارع المصرى وانقساماتو الفكرية
يتالحظ تواجد األبعاد األخالقية السمبية لمبرامج التميفزيونية الساخرة بالمراتب األولى    

وبنسب مرتفعة بين اختيارات المبحوثين عبنة الدراسة، فى حين جاءت اختيارات 
ن خالل المبحوثين ألبعاد المعارضة بالمرتبة األولى نجحت فى تحقيق المصداقية م

معالجتيا وتناوليا لمموضوعات والقضايا بشكل موضوعى وبدون أى تحيز لطرف دون 
، يميو سرعان ما تعترف ىذه البرامج بالخطأ المينى حال وقوعيا فيو 9,49آخر بنسبة 

 .%9,39، ثم تعبر عن مستوى الحرية السياسية بنسبة 7,46وتقوم بإذاعتو فورًا بنسبو 
 :أخالقيات المسؤولية االجتماعية بالبرامج التميفزيونية الساخرة  الموقف من -7

 (7جدول رقم )
 أخالقيات المسؤولية االجتماعية بالبرامج التميفزيونية الساخرة يوضح الموقف من

أخالقيات المسؤولية  الموقف من
 االجتماعية بالبرامج التميفزيونية الساخرة 

 % ك
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 30.2 160 سمبي

60,0 0.60640 
 59.4 314 محايد
 10.4 55 إيجابي
 100.0 529 اإلجمالي

يتبين من نتائج الجدول الموقف من أخالقيات المسؤولية االجتماعية بالبرامج    
، ثم 4,59التميفزيونية الساخرة، حيث تبين أن نتيجة محايد تأتى بالمرتبة األولى بنسبة 

 %.4,10%، يميو إيجابى بالمرتبة الثالثة بنسبة 2,30بالمرتبة الثانية بنسبة  سمبى
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 :أسباب الثقة فيما تقدمو البرامج التميفزيونية الساخرة -8
 (8جدول رقم )

 يوضح أسباب ثقة المبحوثين فيما تقدمو البرامج التميفزيونية الساخرة
 % ك الساخرةأسباب الثقة فيما تقدمو البرامج التميفزيونية 

 59.0 204 ثقتى فى مقدم البرنامج
 54.6 189 طريقة تقديم البرنامج

 54.6 222 استخدام األرقام واالحصائيات
 47.7 165 الموضوعات التى يتم معالجتيا
 37.3 129 مصداقية مصادر المعمومات

 51.2 177 الصور والفيديوىات التى تعرضيا من القنوات األخرى
 64.2 189 الفيديو الصور ومقاطع

 39.9 138 تنوع الشخصيات التى يتناوليا
 21.7 75 المغة وااليحاءات المستخدمة

 33.8 117 التوازن فى عرض وجيات النظر
 36.4 126 مصداقية القناة وسمعتيا اإلعالمية

 1731 اإلجمالي
الجدول السابق أن الصور ومقاطع الفيديو التى تعرضيا  البرامج  يتبين من نتائج 

%، يمييا سبب طريقة تقديم 59,التميفزيونية الساخرة تصدرت أسباب الثقة بنسبة ..
 .%6,54البرنامج وسبب استخدام األرقام واالحصائيات فى المرتبة الثانية بنسبة 

حيث  Katharina Kleinen Von (2011)1تختمف نتائج ىذه الدراسة مع دراسة    
% من أفراد عينة الدراسة يثقون فيما تقدمو البرامج الساخرة 55توصمت الدراسة إلى أن 
 من معمومات إخبارية .

                                                
1 Katharina Kleinen Von: "Localizing The Daily Show: The heute show in 

Germany" (University of Vienna, Special Issue of Popular communication 

10, 2011). 



 

 680 

 0202يناير ـ الرابع واألربعون  ـ العددالتاسع المجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

حيث جاء سبب الصور والفيديوىات  1(2016)مع نتائج إيمان عاشور  بينما اتفقت   
ة المشاىد فيما تقدمو المعروضة فى الترتيب األول من حيث العوامل التى تؤثر عمى ثق

%، بينما جاء فى الترتيب األخير سبب تنوع الشخصيات 92,67البرامج الساخرة بنسبة 
 %.38,34التى يتناوليا بنسبة بمغت 

نامج تؤثر عمى ثقة العينة فى وطريقة تقديم البر يمكن تفسير ىذه النتائج بأن أسموب    
حيث تؤثر الصور والفيديوىات عمى البرنامج واالىتمام بمتابعتو من عدم المتابعة، 

 .مستوى ثقة العينة فى البرنامج واالىتمام بمتابعتو من عدم المتابعة، 
 :مدى التزام كل من البرامج الكوميدية الساخرة عينة الدراسة باألخالقيات -9

 (9جدول رقم )
 واألخالقيةيوضح مدى التزام البرامج التميفزيونية الساخرة عينة الدراسة بالمعايير المينية 

البرامج 
الساخرة 
عينة 
 الدراسة

 درجة االلتزام
المتوسط  اإلجمالي

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 يمتزم إلي حد ما ال يمتزم

 % ك % ك % ك % ك

برنامج 
"بنى آدم 

 شو"
241 45.6 237 44.8 51 9.6 529 100.0 1.640

8 
.65099 

برنامج " 
أسعد اهلل 
 مساءكم"

65 12.3 275 52.0 189 35.7 529 100.0 2.234
4 

.65270 

برنامج 
"أبمو 
 فاىيتا"

340 64.3 161 30.4 28 5.3 529 100.0 
1.410

2 .59030 

برنامج 
 "البالتوه"

76 14.4 229 43.3 224 42.3 529 100.0 
2.279

8 
.69983 

                                                
1
 ، مرجع سابق.إيمان عاشور سيد 
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يتبين من نتائج الجدول السابق مدى إلتزام البرامج التميفزيونية الساخرة عينة الدراسة    
باألخالقيات المينية اإلعالمية، حيث تبين عدم إلتزام برنامج أبمو فاىيتا باألخالقيات 

%، يميو برنامج بنى آدم شو بالمرتبة 3,64المينية اإلعالمية بالمرتبة األولى بنسبة 
%، وبرنامج 4,14%، ثم برنامج البالتوه بالمرتبة الثالثة بنسبة 6,45بنسبة الثانية 

 %.3,12أسعد اهلل مساءكم بالمرتبة الرابعة بنسبة 
البرامج التميفزيونية الساخرة عمى الفضائيات المصرية مدى التزام  -10

 :بالمعايير األخالقية والمينية
 (10جدول رقم )

 التميفزيونية الساخرة بالمعايير المينية واألخالقيةيوضح درجة التزام البرامج 

 المعايير المينية واألخالقية

 درجة الموافقة
المتوسط  اإلجمالي

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 موافق محايد معارض

 % ك % ك % ك % ك

داد
إلع

ت ا
القيا

وأخ
ية 
مين

 

تمتزم باألمانة والصدق فى 
نقل األخبار واألحداث 

 الجارية
175 33.1 282 53.3 72 13.6 529 100.0 

-
0.1947 

0.6556
1 

تتحرى صحة ودقة 
ايا ضالمعمومات حول الق

 وعات المطروحةضوالمو 
173 32.7 289 54.6 67 12.7 529 100.0 

-
0.2004 

0.6436
8 

لدييا خطة مسبقة تشكل 
وعات التى ضبيا المو 

تقدميا بما يخدم أىداف 
القناة التى تبث من 

 خالليا

71 13.4 212 40.1 246 46.5 529 100.0 0.3308 
0.7005

2 

تعتمد عمى المبالغة 
والتيويل فى معالجتيا 

 لألحداث
51 9.6 238 45.0 240 45.4 529 100.0 0.3573 

0.6505
7 

ال تراعى التوازن من 
خالل طرح مختمف 
وجيات النظر عند 

 ضيا لألداءعر 

60 11.3 228 43.1 241 45.6 529 100.0 0.3422 
0.6728

9 

تعتمد عمى التعبئة 
والحشد فى معالجتيا 

71 13.4 222 42.0 236 44.6 529 100.0 0.3119 
0.6956

8 
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 اياضوعات والقضلممو 

ديم
التق
ت 

القيا
وأخ

ية 
مين

 

يتميز مقدموا البرامج 
التميفزيونية الساخرة 
 بالمباقة فى التقديم

84 15.9 237 44.8 208 39.3 529 100.0 0.2344 
0.7056

8 

يغمب عمى مقدمى ىذه 
البرامج استخدام لغة 

 عربية مكمفة
254 48.0 219 41.4 56 10.6 529 100.0 

-
0.3743 

0.6684
0 

تغمب التوجيات الفكرية 
لمقناة التى يبث خالليا 
البرنامج الساخر عمى 
القائم باالتصال فى 

 وعاتضالمو  ضعر 

55 10.4 229 43.3 245 46.3 529 100.0 0.3592 
0.6625

2 

تقتصر ىذه البرامج عمى 
شخصيات افة ضاست

 مؤيده لوجيو نظرىا
61 11.5 207 39.1 261 49.3 529 100.0 0.3781 

0.6831
1 

يستخدم مقدموا ىذه 
البرامج رموز وعبارات 
واشارات تمس الحياء 

 العام

65 12.3 209 39.5 255 48.2 529 100.0 0.3592 
0.6905

2 

تتناول ىذه البرامج 
التجريح فى شخصيات 

ضايا تمس عامة وليس ق
 الرأى العام

77 14.6 266 50.3 186 35.2 529 100.0 0.2060 
0.6749

6 

إلخ
ر وا

صوي
 الت

ات
القي

وأخ
ية 
مين

 جرا
البرامج التميفزيونية 

الساخرة توظف المؤتمرات 
المرئية والرقمية فى 

وعات ضالمو  ضعر 
 شكل فعالب

104 19.7 289 54.6 136 25.7 529 100.0 0.0605 
0.6714

8 

تتميز البرامج التميفزيونية 
الساخرة باستخدام 
التصوير المحترف 
 والمونتاج الجذاب

27 5.1 186 35.2 316 59.7 529 100.0 0.5463 
0.5921

1 

تتالعب أحيانًا بالصور 
التمفزيونية بشكل يخدع 

 المشاىدين
55 10.4 205 38.8 269 50.9 529 100.0 0.4045 

0.6705
8 

0.7083 0.2647 100.0 529 41.8 221 42.9 227 15.3 81استخدام تقنيات الصور 
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التى يمكن أن تسئ إلى 
الرموز السياسية فى 

 المجتمع

8 

تتميز ىذه البرامج 
باإلخراج المحترف 
 والديكورات الجذابة

38 7.2 157 29.7 334 63.1 529 100.0 0.5595 
0.6251

9 

نسبة موافقة المبحوثين عمى معايير مينية وأخالقيات يتضح من الجدول السابق أن 
 -اإلعداد تتمثل فى ما يمى :

وعات التى تقدميا ضجاء فى المرتبة األولى معيار لدييا خطة مسبقة تشكل بيا المو    
%، بينا جاء فى المرتبة 50,46بما يخدم أىداف القناة التى تبث من خالليا بنسبة 

ضيا خالل طرح مختمف وجيات النظر عند عر  الثانية ال تراعى التوازن من
 .%6,45لألداءبنسبة 

أما نسبة الموافقة عمى المعايير المينية واألخالقية لمتقديم، جاء فى المرتبة األولى    
شخصيات مؤيده لوجيو نظرىا بنسبة افة ضمعيار تقتصر ىذه البرامج عمى است

البرامج رموز وعبارات واشارات  يستخدم مقدموا ىذه%، وجاء فى المرتبة الثانية 3,49
 .%2,48بنسبة  تمس الحياء العام

وكانوا موافقين عمى درجة االلتزام بالمعايير المينية واألخالقية لمتصوير واإلخراج فى    
المرتبة األولى تتميز ىذه البرامج باإلخراج المحترف والديكورات الجذابة بنسبة 

ز البرامج التميفزيونية الساخرة باستخدام التصوير فى المرتبة الثانية تتمي %، بينما1,63
 .%7,59المحترف والمونتاج الجذاب بنسبة 

من حيث الموافقة عمى  1(2015)اتفقت نتائج الدراسة مع دراسة عايدة المر عام    
االلتزام بالمعايير المينية واألخالقية لإلعداد حيث جاء بالمرتبة األولى لدييا أجندة 

بيا الموضوعات التى تقدميا بما يخدم أىداف القناة التى تبث من خالليا مسبقة تشكل 
%، كما اتفقت من حيث الموافقة عمى االلتزام بالمعايير المينية 86,2بمتوسط 

واألخالقية لمتقديم فى المرتبة األولى بأنيا تقتصر ىذه البرامج عمى استضافة 
اختمفت من حيث الموافقة عمى %، بينما 86,2شخصيات مؤيده لوجيو نظرىا بمتوسط 

                                                
 عايدة المر، مرجع سابق. 1
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معايير االلتزام بالمعايير المينية واألخالقية لمتصوير واإلخراج جاء بالمرتبة األولى 
استخدام تقنيات الصور التى يمكن أن تسئ إلى الرموز السياسية فى المجتمع بمتوسط 

00,3.% 
 : أسباب عدم مشاىدة البرامج الساخرة عمى الفضائيات المصرية -11

 (11م )جدول رق
 يوضح أسباب عدم مشاىدة البرامج التميفزيونية الساخرة

 % ك أسباب عدم مشاىدة البرامج التميفزيونية الساخرة
 54.9 39 ألنيا برامج تافيو وغير مجدية

 32.4 23 إلنشغالى معظم الوقت
 26.8 19 ال تعطى معمومة دقيقة عن حجم المشكالت فى المجتمع المصرى

 29.6 21 الموضوعية وتعتمد عمى المبالغةال تمتزم 
 23.9 17 تقوم بتزييف الحقائق والمعمومات ومصدر غير موثوق فيو

 28.2 20 ال تعطى حمواًل لممشكالت وتكتفى بعرضيا فقط
 28.2 20 تستخدم بعض األلفاظ وااليحاءات جنسية التى تخرج عن نطاق األدب واالحترام

 15.5 11 ألنيا ال تقدم جديد
 22.5 16 ال أجد فييا ما يناسبنى
 12.7 9 ال تقدم معمومات كافية
 14.1 10 لمتحيز الواضح فييا

 18.3 13 لغياب الحرية فى تبنى القضايا
 23.9 17 ال أفضل أسموب مقدمييا

 71 اإلجمالي
المبحوثين عيند الدراسة الذين ال يشاىدون أن  يتبين من نتائج الجدول السابق   

أسباب  ، وكانت600مبحوث من إجمالى  71التميفزيونية الساخرة عددىم البرامج 
االمتناع عن مشاىدة البرامج الساخرة فى القنوات الفضائية وفقًا آلراء العينة ألنيا برامج 

%، ثم  4,32%، يمييا النشغالى معظم الوقت بنسبة  9,54تافيو وغير مجدية بنسبة 
 .% 6,29بالغة بنسبة ال تمتزم الموضوعية وتعتمد عمى الم
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الذين ال يشاىدون البرامج الساخرة ويمتنعون  تفسير ىذه النتائج أن المبحوثين ويمكن   
وذلك ألنيم يعتبرون ىذه البرامج تافيو وغير مجدية ولذلك فميس من  ةعن المشاىد

الضرورى متابعتيا من األساس كما أن ىذه البرامج تخدم سياسة القناة وعدم وجود 
من الحرية فى مناقشة القضايا واختيار نوعية ىذه القضايا وىو ما يعكس ظيور مقدار 

التحيز الواضح فى اختيار القضايا، وبذلك تصبح مصدر غير موثوق بو ألنيا تضمل 
الرأى العام لنقل حقيقة مزيفة تخدم سياسة معينة لحزب معين أو لمصالح عميا، ويرجع 

راء أى شىء جديد ال يتفق مع ثقافتو وعاداتو ذلك إلى وعى الجميور وعدم انسياقو و 
وتقاليده وال يقبل أى شئ بدون تفكر وتمعن، حيث تحولت البرامج الساخرة فى العالم 
العربى إلى فضاء جديد لمناقشة قضايا الرأى العام بشكل مختمف، وأمام اىتمام الرأى 

 العربى صارت تشكل قوة ضغط.
حيث افادت نتائج  1(2014ورد شان عبد المطمب )مع دراسة ىذه النتائج اختمفت و    

: ن مشاىدة البرامج الساخرة كاآلتىالدراسة أن من أسباب امتناع أفراد عينة الدراسة ع
%، تمييا "أن المادة  6,36جاء الترتيب األول "ال تقدم الجديد من المعمومات" بنسبة 

 .% 3,23التى تقدميا ىذه البرامج ليست مفيدة" بنسبة 
حيث أكدت الدراسة  Paul Sturges  (2010)2ما تختمف ىذه النتيجة مع دراسة ك   

عمى أن البرامج الكوميدية تتمتع بحرية التعبير وذلك من خالل سياق اجتماعى لتحقيق 
التأثير المطموب )سواء كوميدى أو فمسفى أو سياسى( ويرجع ذلك إلى اختالف 

 تمع عربى إلى مجتمع أجنبى .المجتمعات واختالف الثقافة السياسية من مج
حيث توصمت الدراسة إلى  3(2014وتختمف ىذه النتيجة مع دراسة وفاء فرغل سيد )

أن من أسباب عدم مشاىدة المبحوثين لمبرامج الساخرة "متابعتيا ال فائدة منيا" بنسبة 
%، ثم أن  50,87%، يمييا ىذه البرامج ال تعكس واقعيم االجتماعى بنسبة  83,95
 %. 33,83نوع من اإلسفاف بنسبة بيا 

                                                
 ورد شان عبد المطلب، مرجع سابق. 1

2
 Paul Sturges: "Comedy as freedom of expression" , (published in journal 

of documentation 66(2): 2010. Dept, of Information Science, Loughborough 

University, p.p. 279-293. 
 وفاء فرغل، مرجع سابق. 3
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وما يؤكد إحتواء البرامج الساخرة اإليحاءات الجنسية أنيا لم تسمم داخل مصر من    
الدعاوى القضائية والبالغات التى تالحقيا بالمحاكم أماًل فى وقف ىذه البرامج التى 

المصرى والنشء لما  يرى مقدم تمك البالغات والدعاوى أنيا تشكل خطرًا عمى المجتمع
تحتويو من مضمون قد يتضمن بعض اإليحاءات الجنسية واأللفاظ غير المألوفة عمى 
 الشعب المصرى، حيث كان النصيب األكبر من تمك البالغات لإلعالمى الساخر باسم 

 . 1يوسف، تاله برنامج أبمو فاىيتا 
 نتائج اختبارات فروض الدراسة:

الخصائص الديموجرافية لممبحوثين توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  :ولالفرض األ 
 التعرض لمبرامج الساخرة المقدمة في الفضائيات المصرية. كثافة و 
 

 (12جدول رقم )
 يوضح الفروق بين النوع وكثافة التعرض لمبرامج الساخرة

 
 نوعال

 العدد
N 

المتوسط 
 الحسابي 
Mean  

االنحراف 
    Tقيمة المعياري

درجات 
 الحرية

df 

مستوى 
 المعنوية 

Sig 

 كثافة التعرض
 62734. 1.6031 262 ذكر

5.022 527 .001 
 53665. 1.3483 267 أنثي

 

يتضح من نتائج الجدول السابق وجود فروق ذات احصائية بين كثافة التعرض    
أنثى(  –لمبرامج التميفزيونية الساخرة الُمقدمة عمى الفضايات المصرية وبين النوع )ذكر 

، وجاءت الفروق لصالح T 022,5من الخصائص الديموجرافية حيث بمغت قيمة 
اإلناث من حيث كثافة التعرض  بحيث تختمف عن 6031,1الذكور بمتوسط حسابى 

 .,001لمبرامج الساخرة، وىى دالة عند مستوى معنوية 

                                                
1 م متاح عمى الرابط اآلتى  18/11/2015عامر مصطفى ، جريدة اليوم السابع ، يوم األربعاء                                  
http://www.youm7.com/Story/2015/10/11%D9%84%D8%A8%D8%B1%A7

%D9%85%D8%%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D9%85-

%D8%A8/2382159#.VKZUwdKr  
 

http://www.youm7.com/Story/2015/10/11%D9%84%D8%A8%D8%B1%A7%D9%85%D8%25%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A8/2382159#.VKZUwdKr
http://www.youm7.com/Story/2015/10/11%D9%84%D8%A8%D8%B1%A7%D9%85%D8%25%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A8/2382159#.VKZUwdKr
http://www.youm7.com/Story/2015/10/11%D9%84%D8%A8%D8%B1%A7%D9%85%D8%25%D8%A7-%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%A8/2382159#.VKZUwdKr


 

 687 

 0202يناير ـ الرابع واألربعون  ـ العددالتاسع المجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين كثافة التعرض لمبرامج  الفرض الثاني:
الساخرة المقدمة في الفضائيات المصرية واالتجاه نحو التزاميا بأخالقيات المسؤولية 

 االجتماعية.
 (13جدول رقم )

يوضح الفروق بين كثافة التعرض لمبرامج الساخرة المقدمة في الفضائيات المصرية واالتجاه نحو 
 التزاميا بأخالقيات المسؤولية االجتماعية

  كثافة التعرض
 معامل االرتباط 011.-

 مستوي الداللة

 العدد
 793. دوافع االستخذام

529 

بين كثافة داللة احصائية يتضح من نتائج الجدول السابق عدم وجود عالقة ذات     
التعرض لمبرامج الساخرة المقدمة في الفضائيات المصرية واالتجاه نحو التزاميا 

، -011,بأخالقيات المسؤولية االجتماعية، حيث بمغت قيمة معامل االرتباط بيرسون 
، مما يشير إلى عدم وجود تأثير 793,وكانت العالقة غير دالة عند مستوى معنوية 

دال احصائيًا بين متغير )كثافة التعرض( ومتغير )االتجاه نحو التزاميا بأخالقيات 
 المسؤولية االجتماعية(..

بين كثافة التعرض لمبرامج  ذات داللة إحصائية توجد عالقة ارتباطية :الثالثالفرض 
لساخرة المقدمة في الفضائيات المصرية واالتجاه نحو التزاميا بالمعايير األخالقية ا

 والمينية. 
 (14جدول رقم )

 يوضح الفروق بين كثافة التعرض لمبرامج الساخرة واالتجاه نحو التزاميا بالمعايير األخالقية والمينية
 االلتزام بالمعايير األخالقية والمهنية كثافة التعرض

 معامل االرتباط 000.

 مستوي الداللة

 العدد
 994. االلتزام بصفة عامة

529 

 معامل االرتباط 067.

 مستوي الداللة

 العدد
 124. مهنية وأخالقيات اإلعذاد

529 

 معامل االرتباط 015.

 مستوي الداللة

 العدد
 739. مهنية وأخالقيات التقذيم

529 

 معامل االرتباط 032.

 الداللةمستوي 

 العدد
 460. مهنية وأخالقيات التصىير واإلخراج

529 
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كثافة تبين من نتائج الجدول السابق عدم وجود عالقة ذات داللة احصائية بين 
التعرض لمبرامج الساخرة المقدمة في الفضائيات المصرية واالتجاه نحو التزاميا 
بالمعايير األخالقية والمينية، حيث نتج عدم وجود عالقة دالة احصائيًا بين كثافة 
التعرض لمبرامج الساخرة واالتجاه نحو االلتزام بالمعايير األخالقية والمينية بصفة 

، وىى عالقة غير دالة عند مستوى 000,مل االرتباط بيرسون عامة، وبمغت درجة معا
، مما يشير إلى عدم وجود تأثير دال احصائيًا بين متغير )كثافة 994,معنوية 

 التعرض( ومتغير )االتجاه نحو االلتزام بالمعايير المينية واألخالقية(.
نتج عدم وجود عالقة دالة احصائيًا بين كثافة التعرض لمبرامج الساخرة واالتجاه  كما

نحو االلتزام بالمعايير األخالقية والمينية لإلعداد، وبمغت درجة معامل االرتباط بيرسون 
مما يشير إلى عدم وجود  ،124,، وىى عالقة غير دالة عند مستوى معنوية 067,

ير )كثافة التعرض( ومتغير )االتجاه نحو التزام اإلعداد تأثير دال احصائيًا بين متغ
 بالمعايير المينية واألخالقية(.

عدم وجود عالقة دالة احصائيًا بين كثافة التعرض لمبرامج الساخرة واالتجاه  وكذلك نتج
نحو االلتزام بالمعايير األخالقية والمينية لمتقديم، وبمغت درجة معامل االرتباط بيرسون 

، مما يشير إلى عدم وجود 739,وىى عالقة غير دالة عند مستوى معنوية  ، ،015,
تأثير دال احصائيًا بين متغير )كثافة التعرض( ومتغير )االتجاه نحو التزام التقديم 

 بالمعايير المينية واألخالقية(.
 نتج أيضًا عدم وجود عالقة دالة احصائيًا بين كثافة التعرض لمبرامج الساخرة واالتجاهو

نحو االلتزام بالمعايير األخالقية والمينية لمتصوير واإلخراج، وبمغت درجة معامل 
، مما يشير 460,، وىى عالقة غير دالة عند مستوى معنوية 032,االرتباط بيرسون 

إلى عدم وجود تأثير دال احصائيًا بين متغير )كثافة التعرض( ومتغير )االتجاه نحو 
 عايير المينية واألخالقية(.التزام التصوير واإلخراج بالم

توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين دوافع التعرض لمبرامج  :الرابعالفرض 
الساخرة المقدمة في الفضائيات المصرية واالتجاه نحو التزاميا بأخالقيات المسؤولية 

 االجتماعية.
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 (15جدول رقم )
واالتجاه نحو التزاميا بأخالقيات المسؤولية يوضح الفروق بين دوافع التعرض لمبرامج الساخرة 
 االجتماعية

 دوافع التعرض االتجاه
 معامل االرتباط 260.

 مستوي الداللة

 العدد
 001. الذوافع بصفة عامة

529 

 معامل االرتباط 207.

 مستوي الداللة

 العدد
 001. الذوافع النفعية

529 

 معامل االرتباط 285.

 مستوي الداللة

 العدد
 001. الذوافع الطقىسية

529 

دوافع التعرض يتبين من نتنائج الجدول السابق وجود عالقة ذات داللة احصائيًا بين 
لمبرامج الساخرة المقدمة في الفضائيات المصرية واالتجاه نحو التزاميا بأخالقيات 

، حيث تبين وجود عالقة دالة احصائيًا بين دوافع التعرض بصفة المسؤولية االجتماعية
، حيث  واالتجاه نحو التزاميا بأخالقيات المسؤولية االجتماعيةعامة لمبرامج الساخرة 

، وىى عالقة دالة عند مستوى معنوية 260,بمغت درجة معامل االرتباط بيرسون 
غير )دوافع التعرض بصفة ، مما يدل عمى وجود تأثير دال احصائيًا بين مت001,

 (.واالتجاه نحو التزاميا بأخالقيات المسؤولية االجتماعيةعامة( ومتغير )
كما ثبت وجود عالقة دالة احصائيًا بين الدوافع النفعية لمتعرض لمبرامج الساخرة 

، حيث بمغت درجة معامل واالتجاه نحو التزاميا بأخالقيات المسؤولية االجتماعية
، أة أن 001,، وىى عالقة دالة احصائيًا عند مستوى معنوية 207,ن االرتباط بيرسو 

واالتجاه نحو التزاميا ىناك تأثير دال احصائيًا بين متغير )الدوافع النفعية( ومتغير )
 (.بأخالقيات المسؤولية االجتماعية

كما ثبت وجود عالقة دالة احصائيًا بين الدوافع الطقوسية لمتعرض لمبرامج الساخرة 
، حيث بمغت درجة معامل تجاه نحو التزاميا بأخالقيات المسؤولية االجتماعيةواال

أن  ى، أ001,، وىى عالقة دالة احصائيًا عند مستوى معنوية 285,االرتباط بيرسون 
واالتجاه نحو التزاميا ىناك تأثير دال احصائيًا بين متغير )الدوافع الطقوسية( ومتغير )

 (.عيةبأخالقيات المسؤولية االجتما
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 الخالصة
لمتعرف عمى مدى تأثير البرامج الدراسة الحالية عينة من الجميور  تستيدف   

التميفزيونية الساخرة عمييم ومدى التزاميا بالمسؤولية االجتماعية والمعايير المينية 
 529واعتمدت عمى عينة متاحة من الجميور العام قواميا )، واألخالقية لإلعالم

 (.مفردة

ىذه الدراسة من حيث المنيج والقياس إلى البحوث والدراسات تنتمى    
  Survey Methodعمى منيج المسح تعتمد  ، حيث Descriptive Studiesالوصفية

 Availableاعتمدت الباحثة فى سحب العينة عمى العينة المتاحةفى حين    
Sample  مبحوثًا، موزعة عمى محافظات )الدقيمية  600من الجميور العام قواميا– 
وذلك بيدف التعرف عمى آرائيم  مبحوثًا لكل محافظة 200المنيا( بالتساوى  –القاىرة 

واتجاىاتيم نحو البرامج التميفزيونية الساخرة وتقييميم لمدى التزام تمك البرامج لممعايير 
 المينية واألخالقية.

 In Personعتمدت الباحثة عمى صحيفة االستقصاء أو االستبانة بالمقابمة المباشرةا   
Survey لجمع بيانات المبحوثين والتعرف عمى اآلراء الخاصة بالجميور العام ،. 

 نتائج الدراسة:
 الجدول السابق أن الصور ومقاطع الفيديو التى تعرضيا  البرامج  يتبين من نتائج

%، يمييا سبب طريقة تقديم 59,التميفزيونية الساخرة تصدرت أسباب الثقة بنسبة ..
 .%6,54البرنامج وسبب استخدام األرقام واالحصائيات فى المرتبة الثانية بنسبة 

 التميفزيونية الساخرة عينة الدراسة  يتبين من نتائج الجدول السابق مدى إلتزام البرامج
باألخالقيات المينية اإلعالمية، حيث تبين عدم إلتزام برنامج أبمو فاىيتا 

%، يميو برنامج بنى 3,64باألخالقيات المينية اإلعالمية بالمرتبة األولى بنسبة 
بة %، ثم برنامج البالتوه بالمرتبة الثالثة بنس6,45آدم شو بالمرتبة الثانية بنسبة 

 %.3,12%، وبرنامج أسعد اهلل مساءكم بالمرتبة الرابعة بنسبة 4,14
  وعات التى ضجاء فى المرتبة األولى معيار لدييا خطة مسبقة تشكل بيا المو

%، بينا جاء فى 50,46تقدميا بما يخدم أىداف القناة التى تبث من خالليا بنسبة 
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ضيا مختمف وجيات النظر عند عر المرتبة الثانية ال تراعى التوازن من خالل طرح 
 .%6,45لألداءبنسبة 

  نسبة الموافقة عمى المعايير المينية واألخالقية لمتقديم، جاء فى المرتبة األولى
شخصيات مؤيده لوجيو نظرىا بنسبة افة ضمعيار تقتصر ىذه البرامج عمى است

وعبارات يستخدم مقدموا ىذه البرامج رموز %، وجاء فى المرتبة الثانية 3,49
 .%2,48بنسبة  واشارات تمس الحياء العام

  موافقين عمى درجة االلتزام بالمعايير المينية واألخالقية لمتصوير اتضح نتيجة
واإلخراج فى المرتبة األولى تتميز ىذه البرامج باإلخراج المحترف والديكورات 

التميفزيونية الساخرة فى المرتبة الثانية تتميز البرامج  %، بينما1,63الجذابة بنسبة 
 .%7,59باستخدام التصوير المحترف والمونتاج الجذاب بنسبة 

 المبحوثين عيند الدراسة الذين ال يشاىدون أن  يتبين من نتائج الجدول السابق
أسباب  ، وكانت600مبحوث من إجمالى  71البرامج التميفزيونية الساخرة عددىم 

القنوات الفضائية وفقًا آلراء العينة ألنيا  االمتناع عن مشاىدة البرامج الساخرة فى
%، يمييا النشغالى معظم الوقت بنسبة  9,54برامج تافيو وغير مجدية بنسبة 

 .% 6,29%، ثم ال تمتزم الموضوعية وتعتمد عمى المبالغة بنسبة  4,32
 نتائج اختبارات فروض الدراسة:

 وجود فروق ذات احصائية بين كثافة التعرض لمبرامج التميفزيونية الساخرة  اتضح
أنثى( من الخصائص  –الُمقدمة عمى الفضايات المصرية وبين النوع )ذكر 

 .الديموجرافية 

 بين كثافة التعرض لمبرامج الساخرة داللة احصائية تضح عدم وجود عالقة ذات ا
ه نحو التزاميا بأخالقيات المسؤولية المقدمة في الفضائيات المصرية واالتجا

 ..االجتماعية

 كثافة التعرض لمبرامج الساخرة  تبين عدم وجود عالقة ذات داللة احصائية بين
المقدمة في الفضائيات المصرية واالتجاه نحو التزاميا بالمعايير األخالقية والمينية، 

برامج الساخرة حيث نتج عدم وجود عالقة دالة احصائيًا بين كثافة التعرض لم
 .واالتجاه نحو االلتزام بالمعايير األخالقية والمينية بصفة عامة
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  يتبين وجود عالقة ذات داللة احصائيًا بين دوافع التعرض لمبرامج الساخرة المقدمة
في الفضائيات المصرية واالتجاه نحو التزاميا بأخالقيات المسؤولية االجتماعية، 

ائيًا بين دوافع التعرض بصفة عامة لمبرامج حيث تبين وجود عالقة دالة احص
 .الساخرة واالتجاه نحو التزاميا بأخالقيات المسؤولية االجتماعية 

 توصيات الدراسة:
تفعيل القوانين والبيانات الرسمية الصادرة من بعض الجيات الرقابية وتنفيذىا  .1

القائمين ومعاقبة المخطئ أو المخالف ليا لتكون ردعًا قويًت فى حالة تعدى 
 باالتصال ليا أو اختراقيا.

إجراء دراسة تحميمية مقارنة بين عينة من البرامج الساخرة األجنبية والعربية شكاًل  .2
لمقيم  ومضمونًا لموقوف عمى أوجو التشابو واالختالف ومدى مناسبة ىذه البرامج

 االجتماعية واآلخالقية لكل مجتمع.
التميفزيوينية الساخرة وتفعيل تطبيق ىذا وضع ميثاق شرف إعالمى أخالقى لمبرامج  .3

 الميثاق ومحاربة أيو تجاوزات وخضوع ىذه النوعية من البرامج لمرقابة.
التأكيد عمى أن أوضاع البالد األمنية والظروف االقتصادية لمبالد وعالقاتيا  .4

السياسية مع الدول األخرى ليست ساحة أو مجااًل لمضحك أو لمسخرية ميما كانت 
لسخرية المقصودة منيا، حيث إن ىذه المجاالت من شأنيا إلحاق الضرر نوعية ا
 بالبالد.

 المراجع
 الرسائل العممية

"أثر البرامج التميفزيونية الساخرة عمى االتجاىات السياسية لمشباب الزىراء فاخر عبد الحميم:  .1
 ( .2017، )جامعة المنصورة، كمية اآلداب، قسم اإلعالم، ، رسالة ماجستيرالجامعى"

"معالجة المحتوى الكوميدى فى الفضائيات المصرية الخاصة لمقضايا الشيماء صبحى:  .2
، رسالة دكتوراه، )جامعة المنيا، كمية االجتماعية وتأثيراتيا النفسية واالجتماعية عمى المراىقين"

 ( .2015اآلداب، قسم اإلعالم، 

القنوات الفضائية وعالقتو بالقيم "تعرض الشباب لمبرامج الساخرة فى إيمان عاشور سيد:  .3
 ( .2016، رسالة دكتوراه، )جامعة المنيا ، كمية التربية النوعية، قسم اإلعالم التربوى، التربوية"
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( بعنوان "دور البرامج التميفزيونية الساخرة فى معالجة قضايا 2022حاتم جسام محمد الجميمى ) .4
، رسالة دكتوراه، جامعة المنصورة، لجميور العراقى"الفساد وعالقتيا بالصورة الذىنية لمسمطة لدى ا

 كلية اآلداب، قسم اإلعالم.
 –"برامج النقد الساخر فى الفضائيات وعالقة الجميور المصرى بيا  عمر مجدى أبو السعود: .5

 .2019رسالة دكتوراه، جامعة القاىرة، كمية اإلعالم، قسم اإلذاعة والتميفزيون،  دراسة مقارنة(،
"دوافع تعرض المراىقين لمبرامج السياسية الساخرة بالفضائيات المطمب حسن:  وردشان عبد .6

، رسالة ماجستير، )جامعة عين شمس، معيد الدراسات العربية واالشباعات المتحققة منيا"
 ( .2014العميا لمطفولة، قسم اإلعالم وثقافة الطفل، 

، بإدراك المراىقين لمواقع االجتماعى""البرامج الساخرة بالتميفزيون وعالقتيا وفاء فرغل سيد:  .5
 ( .2014رسالة ماجستير، )جامعة عين شمس، معيد الدراسات العميا لمطفولة، 

 الدوريات
، )القاىرة: دار العمم "السخرية فى الشعر المصرى فى القرن العشرين"سعيد أحمد غراب،  .8

 .12( ، ص2010واإليمان لمنشر، 
، مجمة الدراسات فى "أنواعو وتطوره مدى العصور الماضيةاألدب الساخر "شمس واقف زادة،  .9

، ه 1390، سالمية، إيران، السنة الثالثة، العدد الثانى عشراألدب المعاصر، جامعة آزاد اإل
 . 15ص 

"اتجاىات الجميور والنخبة األكاديمية نحو البرامج ( 2015عايدة محمد عوض الًمر ) .10
المجمة العممية لبحوث  يير األخالقية والمينية لإلعالم"،التميفزيونية الساخرة وعالقتيا بالمعا

 اإلذاعة والتميفزيون، جامعة القاىرة، كمية اإلعالم، قسم اإلذاعة والتميفزيون.
( بعنوان "أطر تقديم األداء الحكومى بالبرامج الساخرة عمى اليوتيوب 2020رباب جمعة إبراىيم ) .11

، امعى : دراسة تحميمية لبرنامج "اليف من الدوبمكس"وعالقتيا بالصورة الذىنية لدى الشباب الج

 يناير. – 57مجمة بحوث التربية النوعية، جامعة المنصورة، عدد 
، البرامج "السخرية السياسية آلية فعالة لإلحتجاج السممى فى مصر"مبارك مبارك أحمد،  .12

 2014-5-11برنامج الدراسات المصرية، المركز اإلقميمى لمدراسات اإلستراتيجية،  –البحثية 
 .www.rcssmideast.orمتاح عبر الرابط التالى 

إلعالم تعرض الجميور لممضامين السياسية الساخرة المقدمة بوسائل ا "محمد فؤاد محمد زيد:  .13
، )مجمة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط، الجمعية وعالقتو بالسخط السياسى لديو"

 ( .151-204، ص 2017، مارس 14المصرية لمعالقات العامة، مصر، ع
 الكتب

http://www.rcssmideast.or/
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، ص ، الجزء الثانى1956، القاىرة: مكتبة نيضة مصر، "الفكاىة فى األدب"أحمد الحوفى،  .14
93. 

، 1982، القاىرة: الييئة المصرية العامة لمكتاب، "فى األدب المازنى السخرية"حامد اليوال،  .15
 .20ص

( ، 2014، )القاىرة: دار العربى لمنشر والتوزيع،"ساخرون وثوار"محمد حسام الدين اسماعيل،  .16
 .251،6،5ص 

 . 19، ص(2000تاب، : الييئة المصرية العامة لمك، )القاىرة"األدب الساخر"نبيل راغب،  .17
 إلكترونىمرجع 
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