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 البحث: ممخص
بالرصد والتحميل البرامج الساخرة الدراسات التى تناولت  ُتعد ىذه الدراسة من أوائل   

من الجانب األخالقى والمينى، وتناولت الباحثة البرامج التميفزيونية الساخرة من خالل 
وعمى رصد تمك البرامج التميفزيونية الساخرة وما آلت إليو من تغيير، تحميل مضمون و 

مستوى الموضوعات التى تم تناوليا، واألىداف الوظيفية ليا، بل من ناحية القيم 
ع عادات المجتمع المصرى األخالقية واالجتماعية لتمك البرامج ومدى تناسبيا م

قامت الباحثة بتحميل مضمون البرامج التميفزيونية الساخرة التى ُأذيعت خالل وتقاليده، و 
، CBCمصر والنيار والمحور و MBCعمى قنوات  (2015)و (2014)عامى 

وتمثمت عينة الدراسة فى تحميل أربعة برامج من البرامج الساخرة عمى الفضائيات 
حمقة لكل برنامج من األربعة برامج، أى  (12)المصرية، وتم إجراء التحميل بواقع 

 55 – 50)( حمقة برامجية، وتتراوح مدة كل حمقة من 38إجمالى عدد الحمقات )
 –أسعد اهلل مساءكم  –أبمو فاىيتا  –، والبرامج عينة الدراسة ىى: بنى آدم شو (دقيقة

البالتوه، وقد تم تحديد العينة التحميمية نتيجة تطبيق دراسة استطالعية عمى عينة 
تم سؤاليم عن أكتر البرامج التميفزيونية  (مفردة 50)عشوائية من الجميور تتكون من 

 الساخرة مشاىدة .
كثر من شكل القوالب الفنية لتمك البرامج أل تنوع أشكالوتوصمت الدراسة إلى    

كحديث مباشر واستعراضى وسيمى دراما بنفس الفقرة بالمرتبة األولى بنسبة 
اعتمدت  حيث، (%4,39)، ثم قالب السيمى دراما بالمرتبة الثانية بنسبة (0,40%)

جاء أسموب نقد و البرامج الساخرة عينة الدراسة عمى عدة أساليب لمعالجة القضايا، 
األوضاع الراىنة بشكل ساخر والسخرية من السموكيات بالمرتبة األولى بنسبة 

جاءت و ، (%0,80)، يميو فى المرتبة الثانية السخرية من الشعب بنسبة (3,93%)
الدراسة عن المعايير المينية باصطناع األخبار أشكال خروج البرامج الساخرة عينة 

، ثم إىانة سمطات الدولة بالمرتبة (%3,73)وترويج الشائعات فى المرتبة األولى بنسبة 
جاءت أشكال خروج البرامج الساخرة محل الدراسة عمى كما ، (%7,56)الثانية بنسبة 

، (%3,63)األولى بنسبة  أخالقيات المينة من خالل استخدام األلفاظ اإلباحية بالمرتبة
 .(%0,40)ثم استخدام حركات إباحية بالمرتبة الثانية بنسبة 
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  Abstract 
   This study is one of the first to deal with programs that are 

cynical with moral and professional monitoring and analysis and 

the researcher dealt with satirical television programs by analysing 

the content and monitoring of such satirical television 

programmes and the resulting change, In terms of the ethical and 

social values of these programs and their proportionality to the 

customs and traditions of Egyptian society, the study consisted of 

six chapters. 

   The study found the diversity of forms of technical templates for 

these programs from more than one form such as live talk, parade 

and Simi drama with the same paragraph in first order at (0.40%), 

then Semi drama in second order at (4.39%). 

The satirical programs also based the sample study on several 

methods to address the issues. The method of criticizing the 

current situation is cynical and ridiculing behaviors in the first 

place with (3.93%), followed by the second position of ridicule of 

the people with (0.80%). 

   Satirical software departures from professional standards by 

making news and spreading rumors came in first with (3.73%), 

and then insulting the state authorities with second with (7.56% .(  

The forms of parody of the programs studied on the ethics of the 

profession through the use of pornography in the first place at 

(3.63%), and then the use of pornographic movements in the 

second place at (0.40%). 

 
 
 
 
 
 
 



 

 699 

 0202يناير ـ الرابع واألربعون  ـ العددالتاسع المجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

 قدمةم  
الخاصة بالدعوة تحتل قضية أخالقيات اإلعالم أىمية كبيرة فى المناقشات العممية،    

إلى تحسين المضمون والممارسات األخالقية فى وسائل اإلعالم، وظير ىذا من خالل 
التقارير والندوات والمؤتمرات العممية الخاصة بتطوير أخالقيات المينة، وألخالق مينة 
اإلعالم أىمية خاصة بالمقارنة بأيو مينة أخرى نظرًا ألىمية رسالتيا فى المجتمع 

ام فى تشكيل القيم واالتجاىات حيث أنيا مينة تتمتع بقوة المعرفة تمك القوة ودورىا الي
التى توظف لخدمة القدرات المعرفية لإلنسان، وىى أيضًا رسالة تحقق التواصل بين 
الشعوب والحضارات والثقافات المختمفة وتغطى كافة جوانب الحياة اإلنسانية، ومن 

خطى حدود أخالقيات العمل والمينة لتمتد وتشمل ناحية أخرى فإن أخالقيات اإلعالم تت
كافة جوانب الحياة اإلنسانية بصفة عامة وبخاصة مع ظيور اإلعالم التميفزيونى 

. حيث شيدت السنوات األخيرة 1والتطورات اليائمة فى تكنولوجيا االتصال والمعمومات
وفى كمية أحداث تطورًا كبيرًا فى الخروج عمى آداب المجتمع وقيمو وأخالقياتو، بل 

العنف والجريمة أيضَا، حيث ظيرت العديد من الجرائم الجديدة والغريبة، والتى يستعين 
مرتكبوىا بأحدث وسائل التقدم العممى والتكنولوجى فى ارتكاب الجرائم االجتماعية 
واالقتصادية الخطيرة، ونظرًا ألن الخبرة المباشرة لمعظم الناس مع عالم الجريمة ُتعد 

ة مقارنة بخبرتيم مع موضوعات أخرى، فإن وسائل اإلعالم يحتمل أن تكون قميم
المصدر الرئيسى لممعمومات والخبرة فيما يتعمق بواقع الخروج عن اإلطار األخالقى لقيم 

 .2المجتمع وعاداتو وتقاليده والمتمثمة فى إزدياد وتنوع العنف والجريمة
 اإلطار المعرفى لمدراسة:

األخالقيات كافة العاممين فى حقل اإلعالم المرئى األرضى والفضائى تمثل ىذه    
الم المرئى يخضعون لنمط الحكومى والحزبى والخاص بأن العاممين فى مجال اإلع

                                                
، ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر العممى  "اإلعالم والفضائيات العربيةأخالقيات "، إبراىيم العقباوى 1

(  2005ار المصرية المبنانية ، دم ، الطبعة األولى )القاىرة : الاألول لألكاديمية الدولية لعموم اإلعال
 .622، ص

2 Carlson Stroman & Rihard Selizer, Media Use and Perceptions of crime, 
Journalism Quarterly, Vol. 62, No.2, 1985, p.340.  
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ائح اتحاد اإلذاعة أخالقى واحد فيما أن اإلعالم الحكومى يخضع لمو تشريعى و 
اإلعالمى بعيدة عن نمط الممكية  إال أن األخالق الذاتية التى تحكم األداء والتميفزيون،
 .إلى حد كبير

وأخالق اجتماعية  ،أخالق ذاتية وتشمل الضمير الذاتىوبما أن األخالق نوعان    
، ن األمر بالنسبة لمرقابة ىو كذلك، فإبة ومصالح المجتمع وخدمة الجميورتشمل الرقا

ابة خارجية تتحكم ، ورقة من خالل مراقبة اإلنسان لذاتوفالرقابة نوعان رقابة ذاتي
 بالمؤسسة التابعة لإلعالمى أو رقابة المجتمع لذاتو .

يفرق محمد سعد إبراىيم بين مفيوم المسؤوليات القانونية واألخالقية عمى ىذا حيث    
 النحو :

ويقصد بيا الواجبات التى حددىا ميثاق الشرف الصحفى  المسؤوليات األخالقية :
األعمى  ، وأقره المجمس1996يونيو  19الصحفيين فى نقابة المصرى ، الذى أصدرتو 

: يقصد بيا المسؤوليات أما المسؤوليات القانونية، 1998مارس  26لمصحافة فى 
، وفق التشريعات التى تنظم الحقوق والواجبات مقاه عمى عاتق الصحفيين المصريينالم

 1.والحريات والمسؤوليات المتعمقة بالعمل الصحفى 
 اإلعداد :أخالقيات مينة 

العديد من الصحفيين ىو من يقوم بجمع المادة اإلعالمية وقد يعمل بيذه المينة المعد 
، وعمى أى أمر فإنو البد لممعد بأن يتحمى بأخالقيات المينة وأن ييتم أو اإلذاعيين
 بيذه األمور :

بيا نسالحصول عمى المعمومات ومصدر المعمومة وجيتيا والتأكد من صدقيا و  :أوالً 
، وىنا يمتزم الدقة والصدق والموضوعية لمقيم الخبرية لةو إلى مصادرىا الرسمية المسؤ 

 فى المعمومات المقدمة لوسائل اإلعالم .
يب جانب يتعمق بتحرير المعمومات وكيفية صياغتيا لمجميور واستخدام األسال :ثانياً 

نما يقف المعد مبىاتباع أسموب اإليجابى أو الس ، وعدمالحيادية والرأى والرأى اآلخر ، وا 

                                                
شكاليات التشريع"محمد سعد إبراىيم  1 ) القاىرة : دار الكتب العممية ، "أخالقيات اإلعالم واإلنترنت وا 

 .120( ص 2007،  1لمنشر ، ط
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، وينقل دخل بأى شكل من األشكال فى نقميادائما موقف الناقل لممعمومة وال يت
 ، وىو بذلك يفصل بين الرأى والخبر .عمومات كاممة بدون أى تالعب فيياالم

 أخالقيات مينة التقديم :
 :مميميير األخالقية أثناء تأدية عيتحتم عمى مقدمى البرامج االلتزام بيذه المعا

عطاء فرص كاممة لمرأى والرأى اآلخر . – 1  إدارة الحوار وا 
 عدم الخمط بين الرأى والخبر . – 2
 عدم التجاوز فى المفظ أو توجيو شتائم أو ألفاظ خارجة . – 3
 عدم التعدى عمى الشخصيات العامة واحترام حياتيم الخاصة . – 4
أو التشكيك فى الذمة المالية ألى  عدم توجيو اتيام بالفساد أو االنحراف المالى – 5

 شخص دون مستندات رسمية مع كفالة حق الرد ألى طرف يطمب ذلك .
و الدين أو العقيدة أو المذىب أو المغة أو الميجة أو الشكل عدم التمييز بين الجنس – 6

 ، أو المون ، أو بسبب المواصفات الجسدية أو النفسية .
أو تناوليا بالنقد أو السخرية أو اإلساءة لمتبعييا  عدم التعرض لألديان السماوية – 7

 بأى شكل .
الحرص عمى الحياد والموضوعية فى عرض القضايا الخالفية وعدم تحول  – 8

نما دوره أن يعرض كل اآلراءاإلعالمى إلى قاض أو زعيم يقود ، وأن يتيح الفرص ، وا 
ى احترام وكرامة ضيوف المتساوية لكل األطراف بالتوازن والموضوعية مع الحفاظ عم

 البرنامج .
تجنب عرض العنف أو المواد اإلباحية المبتذلة أو إثارة الغرائز ويجب احترام  – 9

 قاعدة لمكبار فقط و وضع تنويو بذلك عمى المواد المعروضة .
احترام حقوق الممكية الفكرية وعدم االقتباس من المصادر الفنية أو اإلخبارية  – 10

 أصحابيا لحفظ الحقوق . دون نسبتيا إلى
تجنب إشاعة التعصب بين جماىير الرياضة أو إظيار انحياز إعالمى إلى أحد  – 11

 الفرق الرياضية المحمية وال سؤال الضيف عن ىويتو وانتمائو الرياضى .
اآلراء إلى مصادر ألخبار والمعمومات واإلحصاءات و الحرص عمى إسناد ا – 12

 معترف بيا وموثوق بيا .
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عدم ترويج الشائعات بكل أنواعيا السياسية واالقتصادية والصحية واالجتماعية  – 13
مثل النية لرفع األسعار أو انتشار عدوى أو بيع أصول وذلك دون توثيق رسمى 

 لممعمومة .
عدم استعداء فريق من الشعب عمى آخر أو إحدى مؤسسات الدولة دون وجو  – 14

 اب والتيارات واألطياف السياسية .حق ، كما يحظر الوقيعة بين األحز 
 عدم الدعاية لمرشح سياسى ضد . – 15
، رافات والعالج غير المعتمد طبياً ويجب عدم الترويج لمدجل والشعوذة والخ – 16

 ويجب إعالء قيمة العمم والعمماء .
 أخالقيات مينة اإلخراج والتصوير :

 وا بيذه المبادئ :ينبغى عمى العاممين بمجال اإلخراج والتصوير أن ييتم
 .عدم التالعب بالصور – 1
 .ثيق الفيديو والتسجيالت المنشورةتو  – 2
 .التأكد من مصادر األخبار – 3
 .1اج والتأثير عمى مضمون األخبارعدم التالعب باألساليب الفنية والمونت – 4

 الدراسات السابقة
أخالقيات  عن ةالدراسات السابقة عن عدم وجود دراسات مباشر  ةأسفرت مراجع   

دى االلتزام بالمعايير المينية ممعالجة المحتوى الساخر عمى الفضائيات المصرية و 
 وانعكاسيا عمى مصداقية الجميور .

بمشكمة الدراسة  بشكل غير مباشر بعض الدراسات السابقة التى تتعمق ىناك ولكن  
 -كالتالي : وىى ،تمفةمن زوايا مخوبالتحديد أخالقيات اإلعالم والمسؤولية االجتماعية 

"استراتيجيات التضميل اإلعالمى المستخدمة  (2022دراسة إليام محمود مرسى ) (1
فى معالجة القضايا االجتماعية والسياسية المصرية عمى مواقع التواصل 

 :1"االجتماعى واتجاىات المراىقين نحوىا

                                                
جمة المصرية لبحوث الرأى العام ،العدد الم، "أخالقيات اإلعالم فى عصر العولمة"عدلى رضا  1

 .31-29، ص 2012يونيو  –مايو الثالث 
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المستخدمة فى استراتيجيات التضميل اإلعالمى  ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى   
معالجة القضايا االجتماعية والسياسية المصرية عمى مواقع التواصل االجتماعى 

، كما أنيا استخدمت منيج المسح بشقيو التحميمى والميدانى واتجاىات المراىقين نحوىا
منشور وفيديو عمى  120مفردة من المراىقين وتحميل  400من خالل عينة قواميا 
نسبة كبيرة من المراىقين يرون  ب، وتوصمت ىذه الدراسة إلىموقعى الفيسبوك ويوتيو 

%، 2,52أن ىناك خداع وتزييف فى معالجة القضايا االجتماعية واالقتصادية بنسبة 
                                     %.8,57من يتأثرون بدرجة متوسطة بتمك االستراتيجيات بنسبة  كذلك نسبة

"المسؤولية المدنية لمقدمى البرامج فى القنوات ( 2021دراسة المعتز باهلل رضا ) (2
 :2 "التميفزيونية الخاصة

الدراسة إلى بيان الفرق بين الحقوق التى يتمتع بيا مقدم البرنامج كحرية  ىدفت   
 وتوصمت، التعبير والحق فى اإلعالم والحق فى النقد وبين إساءة استعمال تمح الحقوق

عدم كفاية المنظومة التشريعية اإلعالمية الحالية لمحد من اإلنفالت  الدراسة إلى ىذه
عدم وجود إطار تشريعى واضح يسمح بتداول حقيقى ، وكذلك اإلعالمى الحاصل
 وفعمى لممعمومات .

"العوامل المؤثرة عمى األداء المينى لإلعالميات ( 2021دراسة نيفين مصطفى ) (3
 : 3يناير" 02تداعيات ثورة فى صعيد مصر فى ظل 

ىدفت ىذ الدراسة إلى الكشف عن أىم مؤشرات األداء المينى من وجية نظر    
اإلعالميات عينة الدراسة، ورصد الضغوط التى تتعرض ليا اإلعالميات عينة الدراسة 

نة العشوائية تتكون اعتمدت الدراسة عمى منيج المسح وأسموب العيأثناء تأدية عممين، و 
أىم أسباب عدم شعور اإلعالميات  وتوصمت ىذه الدراسة إلى، مفردة 100من 

                                                                                                                         
1

"استراتيجيات التضميل اإلعالمى المستخدمة فى معالجة القضايا االجتماعية إليام محمود مرسى  
، رسالة دكتوراه "والسياسية المصرية عمى مواقع التواصل االجتماعى واتجاىات المراىقين نحوىا

 . 2222لة، قسم اإلعالم وثقافة الطفل، غير منشورة، جامعة عين شمس، كلية الدراسات العليا للطفو

رسالة  "المسؤولية المدنية لمقدمى البرامج فى القنوات التميفزيونية الخاصة"،المعتز باهلل رضا  2
 .2021، جامعة عين شمس، كمية الحقوق، قسم القانون المدى، غير منشورة دكتوراه

لإلعالميات فى صعيد مصر فى ظل تداعيات "العوامل المؤثرة عمى األداء المينى نيفين مصطفى  3
 .2021 ، جامعة سوىاج، كمية اآلداب، قسم اإلعالم،غير منشورة دراسة ماجستير يناير"، 02ثورة 
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ن عممين فى الترتيب األول "الضغوط السياسية، تقاللية المينية فى أثناء تأديتيباالس
جاءت أىم معايير األداء ، كما واألمنية، والمجتمعية، والتشريعية التى تتعرض ليا"

 الشرف اإلعالمى"المينى لإلعالميات "اإللتزام بمواثيق 
"اتجاىات طمبة كميات اإلعالم نحو ( 2020دراسة أيمن عبد الغفار عبد العزيز ) (4

األداء المينى لمبرامج الحوارية بالقنوات الفضائية المصرية فى إطار المشاىدة 
 : 1الناقدة"

دراسة األداء المينى اإلعالمى لمبرامج الحوارية واتجاىات طمبة كميات ال ىذه ىدفت   
ُتعد ىذه الدراسة من ، و وعاىد وأقسام اإلعالم نحوىا من خالل المشاىدة الناقدة

الدراسات الوصفية التى استخدمت منيج المسح اإلعالمى الميدانى وذلك من خالل 
 وتوصمت ىذه الدراسة إلى، مفردة من الشباب الجامعى 400يا مسح عينة عمدية قوام

االلتزام باألخالقيات المينية لإلعالم من وجية نظر استجابات المبحوثين عمى معيار 
الحياد فى تناول اآلراء  –المبحوثين بالترتيب: )المصداقية فى عرض الموضوعات 

منح فرص متساوية لمضيوف(، وجاء  –مراعاة قيم وأخالقيات المجتمع  –المختمفة 
جادة اختيار إ –معيار القواعد المينية إلجراء الحوار: )إجادة اختيار الموضوع 

 .توضيح خالصة الحوار( -وضوح اليدف من الحوار –الضيوف 
المعايير األخالقية والمينية فى البرامج ( "2020صبرى عباس )رضوى دراسة  (5

الحوارية بالقنوات الفضائية الناطقة بالمغة العربية وعالقتيا باتجاىات المراىين 
 : 2المصريين نحوىا"

عمى أكثر القنوات الفضائية الناطقة بالمغة العربية التى ىدفت الدراسة إلى التعرف    
تنتمى ىذه الدراسة إلى الدراسات ، و يحرص المراىقين "عينة الدراسة" عمى مشاىدتيا

                                                
" اتجاىات طمبة كميات اإلعالم نحو األداء المينى لمبرامج الحوارية أيمن عبد الغفار عبد العزيز  1

، جامعة عين غير منشورة رسالة ماجستيرىدة الناقدة"، بالقنوات الفضائية المصرية فى إطار المشا
 .2020شمس، كمية الدراسات العميا لمطفولة، 

المعايير األخالقية والمينية فى البرامج الحوارية بالقنوات الفضائية الناطقة "رضوى صبرى عباس  2
، جامعة غير منشورة ، رسالة دكتوراهبالمغة العربية وعالقتيا باتجاىات المراىين المصريين نحوىا"

 .2020عين شمس، كمية الدراسات العميا لمطفولة، 
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 210الوصفية واعتمدت عمى منيج المسح حيث طبقت الدراسة عمى عينة قواميا 
التزام مقدم  لىوتوصمت ىذه الدراسة إ، عام 21 – 18من المراىقين من سن مفردة 

توافر ، و البرامج الحوارية عينة الدراسة البرنامج بجميع آداب الحوار اإلعالمى فى جميع
المعايير المينية فى البرامج الحوارية فى البرامج الحوارية عينة الدراسة حيث جاء فى 

التوازن فى عرض  –المركز األول "االلتزام بالموضوعية فى طرح القضايا المختمفة 
  شمول وعمق –ف لمتعبير عن آرائيم إعطاء فرص متكافئة لمضيو  –راء المختمفة اآل

عدالة  –ضيوف البرنامج متخصصين وخبراء  –التغطية اإلعالمية لمقضايا المختمفة 
 توزيع األدوار بين ضيوف البرنامج.

"المينية اإلعالمية فى وسائل اإلعالم ( 2019دراسة نرمين شعبان عبد الجواد ) (6
 :1المصرية : دراسة مستقبمية لوسائل اإلعالم المطبوعة والمرئية"

رصد وتحميل األداء المينى اإلعالمى سواء لموسائل إلى الدراسة  ىدفت ىذه   
ُتعد الدراسة ضمن الدراسات ، و رئية فى اإلعالم القومى أو الخاصالمقروءة أو الم

القياسى(، وتتبع الدراسة أكثر من منيج  –المستقبمية ذو النمط االستيدافى )المعيارى 
تصميم  وتوصمت ىذه الدراسة إلى، المنيج التاريخى( –ت التطويرية )منيج الدراسا

تصميم و  داء المينى والحفاظ عمى كفائتو"نموذج فيما ُسمى ب "برنامج رفع مستوى األ
صحيفة بجانب مقياس لممينية اإلعالمية لقياس مدى التزام المحتوى اإلعالمى بالنسبة لم

مرصد مينى: وىو مرصد داخمى و  ئم باالتصال بالنسبة لمتميفزيونالمحتوى وأداء القا
يتبع الوسيمة نفسيا وال ُيعد جية رقابية مثل المجمس األعمى لمصحافة والنقابات وغيرىا، 
ولكنو مرصد يعتنى بارتفاع مستوى األداء لموسيمة من خالل تقييم دورى قائم عمى 

 عية .معايير موضو 
دراسة مقارنة بين المبادئ الشرقية  –"أخالقيات اإلعالم ( 2010دراسة شيكار ) (7

 : 2والغربية"
                                                

المينية اإلعالمية فى وسائل اإلعالم المصرية : دراسة مستقبمية "نرمين شعبان عبد الجواد  1
، جامعة حموان، كمية اآلداب، قسم غير منشورة ، رسالة دكتوراهلوسائل اإلعالم المطبوعة والمرئية"

 .2019اإلعالم، 
2
 Shekhar. "Media Ethics: A comparative Study of Eastern And Western 

Principles", (June,18,2010). Available at:  
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الدراسة إلى: تقديم فيم متكامل ألخالقيات اإلعالم، من خالل منظورين  تىدف
، عن التركيز عمى أخالقيات اإلعالمإحداىما شرقى واآلخر غربى، فضاًل 

أن الفمسفات الشرقية والغربية تعتبر مصدر أساسى  وتوصمت ىذه الدراسة إلى
أن المعايير األخالقية لمقائمين و  العديد من المبادئ وأسس الصحافةتشتق منو 

 باالتصال فى اإلعالم يجب تحقيقيا عمى أرضيات الواقع لما ليا من أىمية خاصة
. 

 مشكمة الدراسة:
الدراسات السابقة نجد اىتمامًا كبيرًا من قبل الباحثين األجانب بدراسة  بالنظر إلى   

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

ويمقى قبواًل من قبل الجميور خاصة، وأنو ُيعبر يتميز بالجاذبية فى طريقة العرض 
أحيانًا عن العديد من القضايا والموضوعات التى تدخل فى إطار اىتمام الجميور، إال 

االىتمام الكافى من الدراسة فى مصر أو الدول العربية وربما يرجع ذلك  أنيا لم تمقِ 
مع المصرى والعربى، مما جعميا لحداثة ىذا النوع من البرامج التميفزيونية بالنسبة لممجت

مثيرة لمجدل من بعض الجماىير والنخبة خاصة فيما يتعمق بالجانب  -أحياناً –
أخالقيات البرامج األخالقى والمينى ليذه البرامج، من ىنا رأت الباحثة ضرورة دراسة 

ة وتقييميا فى ضوء المعايير المينية واألخالقية لمين الساخرة عمى الفضائيات المصرية
اإلعالم، وفى ضوء ما سبق يمكن صياغة المشكمة البحثية بشكل أكثر تحديدًا فى 

؟ عمى الفضائيات المصرية البرامج الساخرة"ما ىى أخالقيات معالجة  التساؤل التالى
 ؟التزاميا بالمعايير المينية واإلعالمية دىموما 
 
 
 

                                                                                                                         

http://visitske.Wordpress.com/media-ethics-a-comparative-study-of-eastern-

and-western-principles. 

http://visitske/
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 أىمية الدراسة:
 األىمية النظرية:

دراسة فى مجال أخالقيات البرامج الساخرة الُمذاعة عمى ُتعد ىذه الدراسة أول  -1
القنوات الفضائية المصرية الخاصة، فى حين توجد دراسات عربية وأجنبية فى 

 مجال البرامج السياسية الساخرة واتجاىات الجميور نحوىا.
األىمية الخاصة ألخالقيات اإلعالم بالمقارنة بأى مينة أخرى ألىمية رسالتو فى  -2

اإلنسان ودوره فى تشكيل معارف وقيمو واتجاىاتو، لذلك فإن أخالقيات مخاطبة 
اإلعالم تتخطى حدود أخالقيات العمل والمينة، وتشمل أخالقيات اإلنسان بصفة 
عامة، خاصة مع اتساع مساحة الحرية التى تمتع بيا اإلعالم وكذلك الجميور بعد 

 يناير من حيث حرية التعبير والنقد. 25
مج التميفزيونية الساخرة لجدل واسع من بعض النخبة واإلعالميين تعرضت البرا -3

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 

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

ندرة الدراسات العربية التى تم إجراؤىا فى مجال البرامج الساخرة خاصة والمحتوى  (1
الكوميدى بوجو عام، عمى الرغم من وجود ىذه البرامج منذ زمن طويل، حيث 
تنوعت الدراسات ما بين البرامج الكوميدية السياسية واتجاىات الجميور نحوىا، أما 

د تناولت بالتحميل والدراسة مضمون البرامج التميفزيونية الساخرة من ىذه الدراسة فق
 منظور المسؤولية االجتماعية ومدى مراعاتيا لمقيم األخالقية واالجتماعية لممجتمع.

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

فادة تعود عمى المشاىدين.  إعالمى البد أن يكون لو مغزى وىدف وا 
 أىداف الدراسة:

 .التعرف عمى أشكال القوالب الفنية لمبرامج الساخرة محل الدراسة (1
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عناصر اإلبراز )اإلقناع( التى اعتمدت عمييا البرامج التميفزيونية الساخرة رصد  (2
 .محل الدراسة

 .القضايا التى يعالجيا محتوى البرامج الساخرة محل الدراسة رصد  (3
 .أساليب معالجة القضايا الُمقدمة بالبرامج الساخرة محل الدراسة التعرف عمى  (4
 .أشكال خروج البرامج الساخرة محل الدراسة عمى المعايير المينية  لإلعالم التعرف (5
 .دراسة عن المعايير األخالقيةأشكال خروج البرامج الساخرة عينة ال رصد وتقييم (6

 :تساؤالت الدراسة
 ما القوالب الفنية التى يتم تقديميا من خالل مضمون البرامج التميفزيونية الساخرة؟ -1
عناصر اإلبراز )اإلقناع( المستخدمو بالبرامج التميفزيونية الساخرة محل ما ىى  -2

 ؟ الدراسة
 التميفزيونية الساخرة؟ما األفكار التى يتم معالجتيا وطرحيا بالبرامج  -3
مدى التزام البرامج الساخرة بالفضائيات المصرية عمى مستوى التقديم واإلعداد  -4

 والتصوير واإلخراج؟
 فروض الدراسة:

توجد فروق دالة إحصائيُا بين البرامج الساخرة عينة الدراسة ومدى التزاميا  -1
 بالمعايير األخالقية .

البرامج الساخرة عينة الدراسة وعناصر توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  -2
 المستخدمة . )اإلقناع(اإلبراز

 نوع الدراسة:
تحميمية لمضمون عينة من البرامج التميفزيونية الساخرة والُمذاعة عمى القنوات  دراسة  

 الفضائية.

تنتمى ىذه الدراسة من حيث المنيج والقياس إلى البحوث والدراسات 
، التى تسعى إلى دراسة ظاىرة معينة وتوصيفيا  Descriptive Studiesالوصفية
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ة كافة جوانبيا، وتصوير وتحميل وتقويم خصائص معينة أو موقف معين يغمب فومعر 
عميو صفة التحديد أو دراسة الحقائق الراىنة المتعمقة بطبيعة ظاىرة أو موقف أو 

مى معمومات كافية ودقيقة مجموعة من الناس أو األحداث، وذلك بيدف الحصول ع
1عنيا

. 

 منيج الدراسة:
استخدمت فيو الباحثة أداة تحميل المضمون لعينة من البرامج الساخرة التى تم عرضيا  

عمى القنوات الفضائية الخاصة، خالل وبعد فترة عدم االستقرار السياسى واالجتماعى 
 . داخل البالد

 مجتمع وعينة الدراسة:
تمثل مجتمع الدراسة التحميمية فى البرامج التميفزيونية الساخرة التى تم إذاعتيا عمى    

 .2016حتى عام  2015القنوات الفضائية المصرية الخاصة فى الفترة من عام 
قامت الباحثة برصد وتحميل أربعة برامج من البرامج التميفزيونية الساخرة الُمذاعة    

حمقة من كل برنامج من  12خاصة، حيث قامت بتحميل عمى القنوات الفضائية ال
البرامج الساخرة عينة الدراسة )بنى آدم شو، أسعد اهلل مساءكم، أبمو فاىيتا، البالتوه( فى 

 .25/5/2016حتى  9/3/2016الفترة من 
 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 .

                                                
سمير محمد حسين، "دراسات فى مناىج البحث العممى"، بحوث اإلعالم، القاىرة، عالم الكتاب،  1
 .131، ص 1995، 2ط
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 -وبمعنى آخر :
مجموعة من القيم األخالقية والمعايير التى يعتمدىا أفراد مينة ما لمتمييز بين ما ىو    

خاطئ وكذلك بين ما ىو مقبول أو غير مقبول، فيى ُتمثل مفيوم الصواب والخطأ فى 
وكذلك السموك المينى ولتحقيق ذلك يتم وضع ميثاق بين ىذه القيم والمعايير والمبادئ 

 قواعد السموك والممارسة .
 منظور نظرية المسؤولية االجتماعية:

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

 بثالثة عناصر أساسية، وىى:
 المعاصر عمى المستوى السياسى والثقافى والتعميمى واالقتصادرى.وظائف اإلعالم  - 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
 .2المجتمع والموضوعية والشمول والتوازن فى معالجة قضايا

وقد يقصد بالمسؤولية االجتماعية لمبرامج التميفزيونية الساخرة، ىى قدرة تمك النوعية    
من البرامج عمى معالجة القضايا والموضوعات السياسية واالجتماعية فى ضوء تحقيق 
شاعة جو البيجة لدى الضيوف والمشاىدين دون الخروج السافر عمى  المتعة والتسمية وا 

خالق أو تعدى الحواجز المينية واالجتماعية ونشر سموكيات سمبية القيم واأل
 لممشاىدين.

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

ما يرجع ذلك إلى عدم ، وربMass Media Ethicsومفيوم أخالقيات اإلعالم 

                                                
رباب عبد الرحمن ىاشم، "أبعاد المسؤولية المينية واألخالقية لبرامج الحوار التميفزيونية بالقنوات  1

المجمة المصرية لبحوث اإلعالم، "، 2012الحكومية والخاصة فى تغطية انتخابات الرئاسة المصرية 
 .346 – 345، ص 2012، أكتوبر / ديسمبر، 42العدد 

 .346رباب عبد الرحمن ىاشم، مرجع سابق، ص  2
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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 

 . 1بالصحة أو الخطأ 
 الدراسة:حدود 

 . 2015و 2014: بدأ تجميع العينة من الدورة البرامجية لعامى المجال الزمنى
 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) . اإلحصائية بين متغيرات اسمية وقد تنوعت المتغيراتNominal ،

، 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.التكرارات البسيطة  -
 .Std. Deviation. واالنحراف المعياري Meanالمتوسط الحسابي  -
لدراسة الداللة اإلحصائية لمعالقة بين  (Chi Square Test) 2اختبار كا -

 .(Nominal)متغيرين من المتغيرات االسمية 

                                                
 .57، ص 2002سميمان صالح، "أخالقيات اإلعىم"، الكويت، دار الفالح لمنشر والتوزيع،  1
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لقياس شدة العالقة في حالة  (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 2اس شدة العالقة في حالة ثبوتيا في اختبار كالقي (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
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 نتائج الدراسة:
 :دتيا البرامج الساخرة محل الدراسةالقوالب أو األشكال الفنية التى اتخ (1

 القوالب الفنية لمبرامج الساخرة محل الدراسةيوضح  (1جدول رقم )

يكشف الجدول السابق عن القالب أو الشكل الفنى الذى اتخذتو برامج المقالب عينة 
 فجاء كاآلتى: 2016 – 2015الدراسة التى تم عرضيا خالل الفترة 

تصدر المرتبة األولى من حيث القوالب واألشكال الفنية التى اتخذتيا البرامج الساخرة    
يمييا فى المرتبة الثانية قالب السيمى %، 40,محل الدراسة "أكثر من شكل" بنسبة .

% وىو تجسيد حى لقضية البرنامج من خالل المقدم وبمشاركة فريق 4,39دراما بنسبة 
 .اإلعداد
حيث أثبتت  1(2003تختمف ىذه النتائج مع دراسة منال عبد محمد منصور)      

حيث جاء الغناء النتائج تنوع األشكال الفنية التى تقدم بيا القيم فى برامج األطفال 
 .الجماعى فى المركز األول

حيث جاءت المقابمة فى صداره  1(2016ختمفت مع دراسة إيمان عاشور )كما ا   
% التى تختمف 4,24قائمة أشكال وقوالب تقديم فقرات البرنامج حيث بمغت 

 .تخصصاتيم بناًء عمى نوع موضوع الحمقة

                                                

في التميفزيون المحمي : دراسة  القيم التي تعكسيا برامج األطفال "منال عبده محمد منصور:  1
 .2003رسالة ماجستير، جامعة عين شمس، "، مسحية لمقناة الرابعة

 القالب الفني
 البالتوه أسعد اهلل مساءكم أبمو فاىيتا بنى آدم شو المجموع البرنامج

 % ك % ك % ك % ك % ك
 %39.4 71 %100.0 60 %10.4 5 %0. 0 %16.7 6 سيمى دراما

حديث 
 مباشر

6 16.7% 0 .0% 7 14.6% 0 .0% 13 7.2% 

 %13.3 24 %0. 0 %0. 0 %66.7 24 %0. 0 مقابمة
أكثر من 
 شكل

24 66.7% 12 33.3% 36 75.0% 0 .0% 72 40.0% 

 %100.0 180 %100.0 60 %100.0 48 %100.0 36 %100.0 36 المجموع
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األشكال وقوالب التقديم الختالف أسموب ترى الباحثة أن البرامج تختمف فى استخدام 
وسياسة القناة لكل برنامج وكل موضوع يتناولو البرنامج وطريقة كل مقدم مما يجعل 
كل برنامج لو لونو الخاص بو وأكثر تميزًا وتفضياًل عن غيره بالنسبة لمجميور 

 المشاىد.
الساخرة محل عناصر اإلبراز )اإلقناع( المستخدمو بالبرامج التميفزيونية  (0

 الدراسة:
  (2جدول رقم )

 يوضح عناصر اإلبراز )اإلقناع( التى اعتمدت عمييا البرامج التميفزيونية الساخرة محل الدراسة

 عناصر اإلبراز
 )اإلقناع(

 البرنامج
 2كا المجموع

درجة 
 الحرية

مستوي 
 المعنوية

معامل 
بنى آدم  التوافق

أسعد اهلل  أبمو فاىيتا شو
 البالتوه مساءكم

اقتباس من أفالم 
 روائية

 0.484 0.000 3 55.000 36 0 24 0 12 ك
% 33.3% .0% 50.0% .0% 20.0%     

 اسكتشات وأغانى
     180 60 48 36 36 ك
% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%     

 فيديوىات
 0.622 0.000 3 113.333 72 0 48 12 12 ك
% 33.3% 33.3% 100.0% .0% 40.0%     

صور
ال

 

الصورة
 

 شخصية 
 0.327 0.000 3 21.600 30 0 12 12 6 ك

 % 16.7% 33.3% 25.0% .0% 16.7%     
 0.327 0.000 3 21.600 30 0 12 12 6 ك موضوعية

 % 16.7% 33.3% 25.0% .0% 16.7%     
 0.341 0.000 3 23.750 36 0 12 12 12 ك ساخرة
 % 33.3% 33.3% 25.0% .0% 20.0%     

 حديث ساخر
     180 60 48 36 36 ك
% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%     

     180 60 48 36 36 ن المجموع

يتضح من نتائج الجدول السابق اعتماد جميع البرامج محل الدراسة عمى االسكتشات 
براز لممواد  % بجميع الحمقات100واألغانى والحديث الساخر بنسبة  كعناصر إقناع وا 

                                                                                                                         

"تعرض الشباب لمبرامج الساخرة فى القنوات الفضائية وعالقتو بالقيم إيمان عاشور سيد:  1
 ( .2016ى ، رسالة دكتوراه ، )جامعة المنيا ، كمية التربية النوعية ، قسم اإلعالم التربو  التربوية"،
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البرامجية وىذه االسكتشات قديمة تم تحريفيا وتغيير كمماتيا لتتناسب مع موضوع 
الحمقة من قبل مقدم البرنامج وبمشاركة فريق اإلعداد، فى حين اعتمد  برنامج بنى آدم 
 شو بالمرتبة الثانية  عمى كل من عناصر اقتباس من أفالم روائية وفيديوىات وصور

% حيث أن االقتباس من األفالم الروائية تتناسب مواقفيا مع 3,33ساخرة بنسبة 
موضوع الحمقة وخاصة التى تحتوى عمى اإليفييات الكوميدية والتى تدعم مضمون 

 .الحمقات
( حيث جاء 2016اختمفت نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة إيمان عاشور )   

، يميو وسيمة فالم روائية ثم اسكتشات وأغانىأ بالمرتبة األولى وسيمة اقتباس من
الفيديوىات واألغانى المرئية، يميو الرسوم الكاريكاتورية الساخرة، وأخيرًا وسيمة تجسيد 

 قضية البرنامج .
 القضايا التى يعالجيا محتوى البرامج التميفزيونية الساخرة مجل الدراسة: (3

 محتوى البرامج الساخرة محل الدراسةيوضح القضايا التى يعالجيا  (3جدول رقم )

يتضح من بيانات الجدول السابق أن الموضوعات االجتماعية تصدرت قائمة    
الموضوعات المثارة بالبرامج عينة الدراسة  فيما عدا برنامج بنى آدم شو بنسبة 

برنامج آلخر بباقى العينة محل الدراسة، حيث % مع اختالف النسب من 9,63

 القضايا
 البرنامج

 المجموع
 البالتوه أسعد اهلل مساءكم أبمو فاىيتا بنى آدم شو

 % ك % ك % ك % ك % ك
 %35.6 64 %0. 0 %60.4 29 %0. 0 %97.2 35 سياسية
 %63.9 115 %100.0 60 %39.6 19 %100.0 36 %0. 0 اجتماعية
أكثر من 
 قضية

1 2.8% 0 .0% 0 .0% 0 .0% 1 .6% 

 %100.0 180 %100.0 60 %100.0 48 %100.0 36 %100.0 36 المجموع
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% لكل من برنامجى أبمو فاىيتا والبالتوه، بينما 100تصدرت المرتبة األولى بنسبة 
 % فى برنامج أسعد اهلل مساءكم.6,39جاءت بنسبة 

والتى كشفت زيادة  1(2011اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع دراسة أميرة عبد الرحمن )   
الحوارى الحكومى "مصر انيارده" بالقضايا االجتماعية حيث جاءت  اىتمام البرنامج

%، بينما جاء بالمرتبة الثانية القضايا الصحية بنسبة 3,23بالمرتبة األولى بنسبة 
09,9.% 
حيث تصدرت  2(2016فى حين اختمفت نتائج الدراسة مع دراسة إيمان عاشور )   

القضايا السياسية المرتبة األولى يمييا القضايا االجتماعية ثم القضايا االقتصادية وأخيرًا 
 الدينية.

مما سبق يتضح تصدر الموضوعات االجتماعية والسياسية قائمة الموضوعات 
ويرجع ذلك لطبيعة ىذه البرامج  فى البرامج الساخرة عينة الدراسة، المطروحة

لسياسية حيث تتخذ من المشكالت التى تواجو المجتمع المصرى باختالف الجتماعية واا
فئاتو ومن ناحية أخرى الحكم والسمطة الحاكمة وأخطاء اإلدارة وشكاوى الجميور 
البسيط المادة األساسية لموضوعات الحمقات، وأيضًا طبيعة الموضوعات االجتماعية 

ا بين مؤيد ومعارض لمقرارات والسياسية نفسيا التى تثير الجدل بين الجميور م
 –السياسية واالجتماعية وكان من أبرز ىذه الموضوعات االجتماعية )غالء األسعار 

.... إلخ(  -كثرة اإلنجاب  –الفقر  –الخالفات الزوجية  –مشكالت التعميم  –البطالة 
سد النيضة وتداعياتو عمى األمن  –أما الموضوعات السياسية مثل )المظاىرات 

ى الذى فجر مادة من السخرية السياسية عمى ىذا الواقع المتردى الذى كشف المصر 
فقر األفكار التى ُطرحت، وأزمة النخبة السياسية التى تشكمت فى ىذه الفترة، وفشميا 

                                                
1

القيم االجتماعية بالبرامج الحوارية فى الفضائيات المصرية وعالقتيا "أميرة عبد الرحمن محمد،  
 .2011رسالة ماجستير، جامعة عين شمس،  ،بمنظومة القيم لدى الشباب الجامعى"

 . ، مرجع سابقإيمان عاشور سيد 2
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فى تقديم بدائل مناسبة، مشروع قناة السويس، انتخابات الرئاسة، قرار ترشح السيسى، 
 أداء الحكومة(.

 معالجة القضايا الم قدمة بالبرامج التميفزيونية الساخرة محل الدراسة:أساليب  (4
 يوضح أساليب معالجة القضايا الُمقدمة بالبرامج الساخرة محل الدراسة  (4جدول رقم )

 أساليب المعالجة
 البرنامج

 2كا المجموع
درجة 
 الحرية

مستوي 
 المعنوية

معامل 
 أبمو فاىيتا بنى آدم شو التوافق

اهلل أسعد 
 مساءكم

 البالتوه

نقد 
األوضاع 
الراىنة 
بشكل 
 ساخر

 168 60 48 24 36 ك

51.429 3 0.000 0.471 
% 100.0% 66.7% 100.0% 100.0% 93.3% 

عرض 
مجرد 
 لمقضية

 36 6 0 12 18 ك
40.000 3 0.000 0.426 

% 50.0% 33.3% .0% 10.0% 20.0% 

السخرية 
من 
 الحكومة

 126 42 48 12 24 ك
43.810 3 0.000 0.442 

% 66.7% 33.3% 100.0% 70.0% 70.0% 

السخرية 
من 

 المسؤولين

 132 42 48 12 30 ك
49.091 3 0.000 0.463 

% 83.3% 33.3% 100.0% 70.0% 73.3% 

السخرية 
من 

 المواطنين

 73 18 19 0 36 ك
80.120 3 0.000 0.555 

% 100.0% .0% 39.6% 30.0% 40.6% 

السخرية 
من 
 الشعب

 144 36 48 24 36 ك
40.000 3 0.000 0.426 

% 100.0% 66.7% 100.0% 60.0% 80.0% 

السخرية 
من 
 القرارات

 126 36 48 12 30 ك
49.524 3 0.000 0.465 

% 83.3% 33.3% 100.0% 60.0% 70.0% 

السخرية 
من 

 السموكيات

 168 60 48 24 36 ك
51.429 3 0.000 0.471 

% 100.0% 66.7% 100.0% 100.0% 93.3% 
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السخرية 
من 

 تصريحات

 66 0 24 12 30 ك
72.344 3 0.000 0.535 

% 83.3% 33.3% 50.0% .0% 36.7% 

السخرية 
من 

 مشروعات

 12 0 0 12 0 ك
51.429 3 0.000 0.471 

% .0% 33.3% .0% .0% 6.7% 

     180 60 48 36 36 ن المجموع

 –يتضح من نتائج الجدول السابق اتفاق البرامج الساخرة عينة الدراسة )بنى آدم شو  
البالتوه( عمى نقد الوضع الراىن بشكل ساخر والسخرية من  –أسعد اهلل مساءكم 
% بالمادة البرامجية المقدمة، فى حين تفرد الفنان أحمد آدم مقدم 100السموكيات بنسبة 
شو بالسخرية كذلك من الشعب والمواطنين بالمرتبة األولى بنسبة برنامج بنى آدم 

% من إجمالى المادة البرامجية المقدمة، يميو السخرية من المسؤولين والسخرية 100
 .%3,83من القرارات والسخرية من التصريحات فى المرتبة الثانية بنسبة 

 أشكال خروج  البرامج الساخرة محل الدراسة عمى المعايير المينية  (5
   (5جدول رقم )

 يوضح أشكال خروج البرامج الساخرة محل الدراسة عمى المعايير المينية  لإلعالم
أشكال الخروج 
عمي المعايير 

 المينية

 البرنامج
درجة  2كا المجموع

 الحرية
مستوي 
 المعنوية

معامل 
أبمو  شوبنى آدم  التوافق

 فاىيتا
أسعد اهلل 

 البالتوه مساءكم

 التشيير
 79 0 31 12 36 ك

102.932 3 0.000 0.603 
% 100.0% 33.3% 64.6% .0% 43.9% 

اصطناع 
االخبار 
وترويج 
 الشائعات

 132 24 48 24 36 ك

65.455 3 0.000 0.516 
% 100.0% 66.7% 100.0% 40.0% 73.3% 

اختالق 
الصور 

والتالعب 
 بيا

 43 0 19 12 12 ك

28.867 3 0.000 0.372 
% 33.3% 33.3% 39.6% .0% 23.9% 

 0.625 0.000 3 115.407 66 30 0 0 36 كالتأثير 
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عمي 
بمبمة 
الرأى 
 العام

% 100.0% .0% .0% 50.0% 36.7% 

التحريض 
عمي 
الفتنة 

 الطائفية

 30 0 0 0 30 ك

144.000 3 0.000 0.667 
% 83.3% .0% .0% .0% 16.7% 

اىانة 
سمطات 
 الدولة

 102 6 48 12 36 ك
125.430 3 0.000 0.641 

% 100.0% 33.3% 100.0% 10.0% 56.7% 

اذاعة ما 
يكدر 
السمم 
 العام

 41 0 29 0 12 ك

69.257 3 0.000 0.527 
% 33.3% .0% 60.4% .0% 22.8% 

اذاعة ما 
يثير 
 الفزع

 24 0 12 12 0 ك
32.885 3 0.000 0.393 

% .0% 33.3% 25.0% .0% 13.3% 

اذاعة ما 
ييدد 

المصمحة 
 العامة

 12 0 0 12 0 ك

51.429 3 0.000 0.471 
% .0% 33.3% .0% .0% 6.7% 

أخرى 
 تذكر

 12 0 0 12 0 ك
51.429 3 0.000 0.471 

% .0% 33.3% .0% .0% 6.7% 
     180 60 48 36 36 ن المجموع

يتضح من نتائج الجدول السابق بأن اصطناع األخبار وترويج الشائعات يأتى فى    
%، 3,73المرتبة األولى كشكل من أشكال الخروج عن المعايير المينية لإلعالم بنسبة 

%، ثم شكل التشيير 7,56يميو شكل إىانة سمطات الدولة بالمرتبة الثانية بنسبة 
%، وشكل التأثير عمى بمبمة الرأى العام بالمرتبة الرابعة 9,43 بالمرتبة الثالثة بنسبة

 %.7,36بنسبة 
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عن المعايير المينية بالمرتبة الخروج وبالنظر إلى برنامج بنى آدم شو فكانت أشكال    
الرأى % التشيير واصطناع األخبار الكاذبة والتأثير عمى بمبمة 0,100األولى بنسبة 

ىانة سمطات الدولة فى حين خرج برنامج أبمو فاىيتا عن المعايير المينية ، العام وا 
أما برنامج ، %7,66بشكل اصطناع األخبار والترويج لمشائعات بالمرتبة األولى بنسبة 

ىانة سمطات  صطناع األخبار والترويج لمشائعاتأسعد اهلل مساءكم جاءت أشكل ا وا 
خرج عن المعايير المينية  وبرنامج البالتوه، %0,100الدولة بالمرتبة األولى بنسبة 

 .%0,50بشكل التأثير عمى بمبمة الرأى العام بالمرتبة األولى بنسبة 

 

  أشكال خروج البرامج الساخرة عينة الدراسة عن أخالقيات المينة (6
 يوضح أشكال خروج البرامج الساخرة عينة الدراسة عن المعايير األخالقية  (6جدول رقم )

أشكال الخروج عمي 
 المينة أخالقيات

 البرنامج
درجة  2كا المجموع

 الحرية
مستوي 
 المعنوية

معامل 
 أبمو فاىيتا بنى آدم شو التوافق

أسعد اهلل 
 البالتوه مساءكم

السب 
 والقذف

 48 0 0 12 36 ك
139.091 3 0.000 0.660 

% 100.0% 33.3% .0% .0% 26.7% 
انتياك 

 الخصوصية
 67 0 7 24 36 ك

120.176 3 0.000 0.633 
% 100.0% 66.7% 14.6% .0% 37.2% 

نشر 
معمومات 
عن حياة 
الفرد 
 الخاصة

 48 0 0 24 24 ك

98.182 3 0.000 0.594 
% 66.7% 66.7% .0% .0% 26.7% 

استخدام 
صور 
 إباحية

 18 0 0 12 6 ك
35.556 3 0.000 0.406 

% 16.7% 33.3% .0% .0% 10.0% 

استخدام 
 ألفاظ
 إباحية

 114 30 12 36 36 ك
76.651 3 0.000 0.546 

% 100.0% 100.0% 25.0% 50.0% 63.3% 

استخدام 
حركات 
 إباحية

 72 0 12 24 36 ك
109.167 3 0.000 0.614 

% 100.0% 66.7% 25.0% .0% 40.0% 

     180 60 48 36 36 ن المجموع
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خروج البرامج الساخرة عينة الدراسة عن يتبين من نتائج الجدول السابق أشكال    
المعايير األخالقية لإلعالم حيث جاء فى المرتبة األولى استخدام ألفاظ إباحية بنسبة 

%، ثم انتياك 0,40%، يميو فى المرتبة الثانية استخدام حركات إباحية بنسبة 3,63
فرد الخاصة %، ثم نشر معمومات عن حياة ال2,37الخصوصية بالمرتبة الثالثة بنسبة 

 %.7,26بنسبة 
 مدى التزام مقدم البرامج الساخرة محل الدراسة بمعايير العمل اإلعالمى (7

 يوضح مدى إبداء مقدم البرنامج لرأيو الشخصى حول القضية  (7جدول رقم )

يتبين من نتائج الجدول السابق أن مقدمى البرامج الساخرة عينة الدراسة كثيرًا ما    
 %.7,6%، وأحيانًا بنسبة 3,93آرائيم بنسبة يبدون 

وبالنظر إلى نتائج الجدول السابق نجد أن معظم مقدمى البرامج عينة الدراسة )بنى    
البالتوه( يبدون آرائيم خالل تقديم فقرات البرنامج كثيرًا بنسبة  –أبمو فاىيتا  –آدم شو 

وقراراتيا وتيييج الرأى العام % سواء بالتأييد أو المعارضة ومياجمة الحكومة 0,100
وفقًا لما يراه مقدم البرنامج أو سياسة القناة واتجاىاتيا، أما برنامج أسعد اهلل مساءكم 

%، وأحيانًا 0,75فأبدى مقدم البرنامج رأيو كثيرًا خالل فقرات حمقات البرنامج بنسبة 
 %.0,25بنسبة 

إبداء 
 الرأي

 البرنامج
 المجموع

 أبمو فاىيتا بنى آدم شو
أسعد اهلل 
 مساءكم

 البالتوه

 % ك % ك % ك % ك % ك
 %93.3 168 %100.0 60 %75.0 36 %100.0 36 %100.0 36 كثيرا
 %6.7 12 %0. 0 %25.0 12 %0. 0 %0. 0 أحيانا
 %100.0 180 %100.0 60 %100.0 48 %100.0 36 %100.0 36 المجموع



 

 722 

 0202يناير ـ الرابع واألربعون  ـ العددالتاسع المجمد 

 مجلة البحوث في مجاالت التربية النوعية

بالبرامج الساخرة مدى استخدام األلفاظ اإليحائية خالل عرض الموضوعات  (8
  عينة الدراسة

يوضح مدى استخدام ألفاظ إيحائية لتوجيو الجميور خالل عرض موضوعات البرامج   (8جدول رقم )
 الساخرة عينة الدراسة

يتبين من نتائج الجدول السابق مدى استخدام األلفاظ اإليحائية بالبرامج الساخرة    
%، 8,62استخدام األلفاظ كثيرًا فى المرتبة األولى بنسبة عينة الدراسة، حيث جاء 

 %.2,37وأحيانًا بالمرتبة الثانية بنسبة 
وبالنظر إلى النتائج وجد أن كاًل من برنامجى بنى آدم شو وأبمو فاىيتا يستخدموا    

ألفاظ إيحائية خالل تقديم موضوعات البرنامج، أما كاًل من برنامجى أسعد اهلل مساءكم 
% بالترتيب، 0,60% و6,64والبالتوه استخدموا األلفاظ اإليحائية أحيانًا بنسب 

 % بالترتيب.0,40% و4,35واستخدموىا كثيرًا بنسب 
 
 
 
 
 

ألفاظ 
 إيحائية

 البرنامج
 المجموع

 البالتوه أسعد اهلل مساءكم أبمو فاىيتا بنى آدم شو
 % ك % ك % ك % ك % ك

 %62.8 113 %40.0 24 %35.4 17 %100.0 36 %100.0 36 كثيرا
 %37.2 67 %60.0 36 %64.6 31 %0. 0 %0. 0 أحيانا
 %100.0 180 %100.0 60 %100.0 48 %100.0 36 %100.0 36 المجموع
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مدى استخدام األلفاظ الخارجة أو حركات خارجة غير الئقو خالل عرض  (9
  الموضوعات بالبرامج الساخرة عينة الدراسة
 (9جدول رقم )

 ألفاظ خارجة خالل عرض موضوعات البرامج الساخرة عينة الدراسةيوضح مدى استخدام  

يتبين من نتائج الجدول السابق أن البرامج الساخرة عينة الدراسة تستخدم ألفاظ    
 %.7,26%، وتستخدميا أحيانًا بنسبة 3,73خارجة كثيرًا بالمرتبة األولى بنسبة 

الدراسة األسموب الساخر  مدى استخدام مقدمى البرامج الساخرة عينة (10
  أثناء عرض البرنامج

 (10جدول رقم )
 يوضح استخدام مقدم البرنامج تعبيرات الوجو لتأييد رأيو حول القضية المطروحة 

يتضح من نتائج الجدول السابق استخدام مقدمى البرامج الساخرة عينة الدراسة    
قناع  تعبيرات الوجو أثناء تقديم فقرات البرنامج كوسيمة من وسائل دعم وتأييد رأيو وا 

%، بينما 7,66الجميور مشاىدى البرنامج، جاء ذلك كثيرًا بالمرتبة األولى بنسبة 
 .%7,26المرتبة الثانية بنسبة يستخدم تعبيرات الوجو أحيانًا ب

 ألفاظ خارجة
 البرنامج

 البالتوه أسعد اهلل مساءكم أبمو فاىيتا بنى آدم شو المجموع
 % ك % ك % ك % ك % ك

 %73.3 132 %60.0 36 %50.0 24 %100.0 36 %100.0 36 كثيرا
 %26.7 48 %40.0 24 %50.0 24 %0. 0 %0. 0 أحيانا
 %100.0 180 %100.0 60 %100.0 48 %100.0 36 %100.0 36 المجموع

تعبيرات 
 الوجو

 البرنامج
 المجموع

 البالتوه أسعد اهلل مساءكم أبمو فاىيتا بنى آدم شو
 % ك % ك % ك % ك % ك

 %66.7 120 %20.0 12 %100.0 48 %66.7 24 %100.0 36 كثيرا
 %26.7 48 %80.0 48 %0. 0 %0. 0 %0. 0 أحيانا
 %6.7 12 %0. 0 %0. 0 %33.3 12 %0. 0 ال

 %100.0 180 %100.0 60 %100.0 48 %100.0 36 %100.0 36 المجموع
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مدى استخدام مقدم البرامج الساخرة عينة الدراسة لتعبيرات الوجو  (11
  لدعم رأيو خالل تقديم البرنامج

  (11جدول رقم )
 يوضح مدى تشويو مقدمى البرامج عينة الدراسة فى نطق األلفاظ

الساخرة محل الدراسة ألسموب يتبين من نتائج الجدول السابق استخدام مقدمى البرامج 
%، بينما استخدموه أحيانًا بنسبة 3,83تشويو نطق األلفاظ والكممات كثيرًا بنسبة 

7,16.% 
وبالنظر إلى النتائج وجد استخدام معظم البرامج الساخرة عينة الدراسة )بنى آدم شو    
بنسبة  أسعد اهلل مساءكم( ألسموب تشويو نطق األلفاظ كثيراً  –أبمو فاىيتا  –
% لكاًل 0,50%، بينما يستخدمو برنامج البالتوه كثيرًا وأحيانًا بنسبة متساوية 0,100

 منيما.
مدى تشويو مقدمى البرامج الساخرة عينة الدراسة فى نطق األلفاظ  (12

  أثناء تقديم فقرات البرنامج
  (12جدول رقم )

 يوضح مدى استخدام مقدمى البرامج مفردات أجنبية

تشوية 
 األلفاظ

 البرنامج
 المجموع

 البالتوه اهلل مساءكمأسعد  أبمو فاىيتا بنى آدم شو
 % ك % ك % ك % ك % ك

 %83.3 150 %50.0 30 %100.0 48 %100.0 36 %100.0 36 كثيرا
 %16.7 30 %50.0 30 %0. 0 %0. 0 %0. 0 أحيانا
 %100.0 180 %100.0 60 %100.0 48 %100.0 36 %100.0 36 المجموع

مفردات 
 أجنبية

 البالتوه أسعد اهلل مساءكم أبمو فاىيتا بنى آدم شو المجموع البرنامج
 % ك % ك % ك % ك % ك

 %37.2 67 %40.0 24 %64.6 31 %33.3 12 %0. 0 كثيرا
 %39.4 71 %60.0 36 %35.4 17 %0. 0 %50.0 18 أحيانا
 %23.3 42 %0. 0 %0. 0 %66.7 24 %50.0 18 ال

 %100.0 180 %100.0 60 %100.0 48 %100.0 36 %100.0 36 المجموع
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يتبين من نتائج الجدول السابق مدى استخدام مقدمى البرامج الساخرة محل الدراسة 
%، بينما جاءت كثيرًا بالمرتبة 4,39لأللفاظ األجنبية أحيانًا بالمرتبة األولى بنسبة 

أجنبية جاءت بالمرتبة %، والموضوعات التى ال يتسخدم فييا ألفاظ 2,37الثانية بنسبة 
 % .3,23الثالثة بنسبة 

استخدام مقدمى البرامج الساخرة عينة الدراسة مفردات أجنبية أثناء  (13
  عرض الموضوعات

  (13جدول رقم )
 يوضح كيفية تعامل مقدمى البرامج الساخرة مع الضيوف

يتبين من نتائج الجدول السابق عدم وجود ضيوف بمعظم البرامج الساخرة عينة الدراسة 
%، بينما جاء بالمرتبة الثانية مقاطعة مقدم البرنامج 0,60بالمرتبة األولى بنسبة 

 .%6,30لمضيوف عند المزوم بالمرتبة الثانية بنسبة 
من برنامجى أسعد اهلل مساءكم والبالتوه فى عدم وجود ضيوف بالبرنامج اتفق كاًل    

%، بينما جاءت نتيجة برنامج بنى آدم شو 0,100سواء باالستديو أو خارجى بنسبة 
%، فى حين كانت نتيجة 0,100بمقاطعة مقدم البرنامج لمضيوف عند المزوم بنسبة 

التعامل مع 
 الضيوف

 البرنامج
 المجموع

 البالتوه مساءكمأسعد اهلل  أبمو فاىيتا بنى آدم شو
 % ك % ك % ك % ك % ك

 %6.1 11 %0. 0 %0. 0 %30.6 11 %0. 0 ينصت
 %3.3 6 %0. 0 %0. 0 %16.7 6 %0. 0 يقاطع

يقاطع عند 
 المزوم

36 100.0% 19 52.8% 0 .0% 0 .0% 55 30.6% 

ال يوجد 
 ضيوف

0 .0% 0 .0% 48 100.0% 6
0 

100.0% 108 60.0% 

6 %100.0 48 %100.0 36 %100.0 36 المجموع
0 

100.0% 180 100.0% 
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عند المزوم بالمرتبة األولى بنسبة  برنامج أبمو فاىيتا بمقاطعة مقدم البرنامج لمضوف
8,52%. 

مدى التزام إعداد البرامج الساخرة عينة الدراسة بمعايير العمل  (14
  اإلعالمى

  (14جدول رقم )
 الجارية يوضح مدى االلتزام باألمانة والصدق فى نقل األحداث واألخبار

نتائج الجدول السابق مدى التزام إعداد البرامج الساخرة عينة الدراسة بالصدق يتبين من 
واالمانة فى نقل األحداث واألخبار الجارية حيث جاء فى المرتبة األولى التزاميم أحيانًا 

%، يمييم بالمرتبة 9,23%، بينما جاء فى المرتبة الثانية ال يمتزم بنسبة 7,56بنسبة 
 %.4,19رًا بنسبة الثالثة التزاميم كثي

وبالنظر إلى نتائج الجدول السابق نجد أن إعداد برنامج بنى آدم شو ال يمتزم    
%، يميو التزاميم أحيانًا بالمرتبة الثانية 3,83بالمعايير المينية بالمرتبة األولى بنسبة 

ًا %، فى حين التزم فريق إعداد برنامج أبمو فاىيتا بالمعايير المينية كثير 7,16بنسبة 
 %.1,36%، يميو بالمرتبة الثانية ال يمتزم بنسبة 9,63بالمرتبة األولى بنسبة 

 
 

األمانة 
 والصدق

 البرنامج
 المجموع

 البالتوه اهلل مساءكمأسعد  أبمو فاىيتا بنى آدم شو
 % ك % ك % ك % ك % ك

 %19.4 35 %20.0 12 %0. 0 %63.9 23 %0. 0 كثيرا
 %56.7 102 %80.0 48 %100.0 48 %0. 0 %16.7 6 أحيانا
 %23.9 43 %0. 0 %0. 0 %36.1 13 %83.3 30 ال

 %100.0 180 %100.0 60 %100.0 48 %100.0 36 %100.0 36 المجموع
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مدى اعتماد إعداد البرامج الساخرة عينة الدراسة عمى التعبئة  (15
 اوالحشد فى معالجتو لمموضوعات والقضاي

  (15جدول رقم )
 الموضوعات والقضايايوضح اعتماد إعداد البرامج عينة الدراسة عمى التعبئة والحشد فى معالجة 

يتبين من نتائج الجدول السابق مدى إلتزام إعداد البرامج الساخرة عينة الدراسة بالتعبئة 
والحشد فى معالجة الموضوعات والقضايا، حيث كانت النتيجة اعتمادىم كثيرًا بالمرتبة 

 %.7,6الثانية بنسبة  %، بينما جاءت أحيانًا بالمرتبة3,93األولى بنسبة 
البالتوه( عمى  –أسعد اهلل مساءكم  –اتفقت نتائج كاًل من برامج )بنى آدم شو    

اعتماد إعدادىم عمى التعبئة والحشو فى معالجة الموضوعات والقضايا بنسبة كمية 
%، بينما اختمف عنيم إعداد برنامج أبمو فاىيتا حيث اعتمد عمى التعبئة 0,100

%، وجاء 7,66قضايا بالمرتبة األولى كثيرًا بنسبة والحشو فى معالجة الموضوعات وال
 %.3,33االختيار الثانى أحيانًا بالمرتبة الثانية بنسبة 

مدى إلتزام إعداد البرامج الساخرة عينة الدراسة باعتمادىا عمى  (16
  المبالغة والتيويل فى معالجتيا لألحداث
  (16جدول رقم )

 الدراسة بالمبالغة والتيويل فى معالجة األحداثيوضح التزام إعداد البرامج الساخرة عينة 

التعبئة 
 والحشد

 البرنامج
 المجموع

 البالتوه أسعد اهلل مساءكم أبمو فاىيتا بنى آدم شو
 % ك % ك % ك % ك % ك

 %93.3 168 %100.0 60 %100.0 48 %66.7 24 %100.0 36 كثيرا
 %6.7 12 %0. 0 %0. 0 %33.3 12 %0. 0 أحيانا
 %100.0 180 %100.0 60 %100.0 48 %100.0 36 %100.0 36 المجموع

المبالغة 
 والتيويل

 البرنامج
 المجموع

 البالتوه أسعد اهلل مساءكم أبمو فاىيتا بنى آدم شو
 % ك % ك % ك % ك % ك

 %100.0 180 %100.0 60 %100.0 48 %100.0 36 %100.0 36 كثيرا
 %100.0 180 %100.0 60 %100.0 48 %100.0 36 %100.0 36 المجموع
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اتضح من نتائج الجدول السابق اعتماد إعداد البرامج الساخرة عينة الدراسة )بنى آدم  
البالتوه( عمى المبالغة والتيويل فى معالجة  –أسعد اهلل مساءكم  -أبمو فاىيتا –شو 

 %.0,100الموضوعات واألحداث بنسبة كمية 
الدراسة عمى التوازن من خالل مراعاة إعداد البرامج الساخرة عينة  (17

  طرح مختمف وجيات النظر عند عرضيا لألداء
يوضح التزام إعداد البرامج الساخرة عينة الدراسة عمى التوازن فى طرح مختمف   (17جدول رقم )

 وجيات النظر عند العرض

التزام إعداد البرامج محل الدراسة بالتوازن فى  يتضح من نتائج الجدول السابق مدى   
%، 3,53طرح مختمف وجيات النظر، حيث نتج التزاميم أحيانًا بالمرتبة األولى بنسبة 

%، ثم كثيرًا ما يمتزموا بالمرتبة الثالثة 7,26يميو عدم التزاميم بالمرتبة الثانية بنسبة 
 %.0,20بنسبة 
الدراسة صحة ودقة المعمومات مدى تحرى البرامج الساخرة محل  (18

  حول القضايا والموضوعات المطروحة
 يوضح مدى التزام البرامج الساخرة محل الدراسة بصحة ودقة المعمومات  (18جدول رقم )

 التوازن
 البرنامج

 المجموع
 البالتوه أسعد اهلل مساءكم أبمو فاىيتا بنى آدم شو

 % ك % ك % ك % ك % ك
 %20.0 36 %40.0 24 %0. 0 %33.3 12 %0. 0 كثيرا
 %53.3 96 %60.0 36 %100.0 48 %33.3 12 %0. 0 أحيانا
 %26.7 48 %0. 0 %0. 0 %33.3 12 %100.0 36 ال

 %100.0 180 %100.0 60 %100.0 48 %100.0 36 %100.0 36 المجموع

تحري دقة 
 المعمومات

 البرنامج
 المجموع

 البالتوه أسعد اهلل مساءكم أبمو فاىيتا بنى آدم شو
 % ك % ك % ك % ك % ك

 %13.3 24 %20.0 12 %0. 0 %33.3 12 %0. 0 كثيرا
 %60.0 108 %80.0 48 %100.0 48 %33.3 12 %0. 0 أحيانا
 %26.7 48 %0. 0 %0. 0 %33.3 12 %100.0 36 ال

 %100.0 180 %100.0 60 %100.0 48 %100.0 36 %100.0 36 المجموع
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الدراسة تتحرى الصحة يتبين من نتائج الجدول السابق أن البرامج الساخرة عينة    
 .%0,60ودقة المعمومات بالمرتبة األولى أحيانًا بنسبة 

وبالنظر إلى النتائج نجد أن برنامج بنى آدم شو ال يتحرى الصحة ودقة المعمومات    
%، فى حين تساوى برنامج أبمو فاىيتا فى نتائجو بين كثيرًا وأحيانًا وال 0,100بنسبة 
أسعد اهلل مساءكم تحرى الصحة ودقة المعمومات أحيانًا %، أما برنامج 3,33بنسبة 
ألولى تحرى الصحة ودقة %، وأخيرًا برنامج البالتوه جاء فى المرتبة ا0,100بنسبة 

%، وبالمرتبة الثانية كثيرًا يتحرى الصحة ودقة 0,80أحيانًا بنسبة  المعمومات
 %.0,20المعمومات بنسبة 

 خالصة الدراسة:   
بالرصد والتحميل البرامج الساخرة الدراسات التى تناولت  ُتعد ىذه الدراسة من أوائل   

من الجانب األخالقى والمينى، وتناولت الباحثة البرامج التميفزيونية الساخرة من خالل 
رصد تمك البرامج التميفزيونية الساخرة وما آلت إليو من تغيير، وعمى تحميل مضمون و 

التى تم تناوليا، واألىداف الوظيفية ليا، بل من ناحية القيم  مستوى الموضوعات
ع عادات المجتمع المصرى األخالقية واالجتماعية لتمك البرامج ومدى تناسبيا م

قامت الباحثة بتحميل مضمون البرامج التميفزيونية الساخرة التى ُأذيعت خالل وتقاليده، و 
، CBCيار والمحور ومصر والن MBC( عمى قنوات 2015)و (2014)عامى 

وتمثمت عينة الدراسة فى تحميل أربعة برامج من البرامج الساخرة عمى الفضائيات 
حمقة لكل برنامج من األربعة برامج، أى  (12)المصرية، وتم إجراء التحميل بواقع 

 55 – 50)( حمقة برامجية، وتتراوح مدة كل حمقة من 38إجمالى عدد الحمقات )
 –أسعد اهلل مساءكم  –أبمو فاىيتا  –نة الدراسة ىى: بنى آدم شو ، والبرامج عي(دقيقة

البالتوه، وقد تم تحديد العينة التحميمية نتيجة تطبيق دراسة استطالعية عمى عينة 
تم سؤاليم عن أكتر البرامج التميفزيونية  (مفردة 50)عشوائية من الجميور تتكون من 

 الساخرة مشاىدة .
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 نتائج الدراسة:
  مقدمى البرامج الساخرة محل الدراسة لأللفاظ األجنبية أحيانًا بالمرتبة استخدام

%، 2,37%، بينما جاءت كثيرًا بالمرتبة الثانية بنسبة 4,39األولى بنسبة 
والموضوعات التى ال يتسخدم فييا ألفاظ أجنبية جاءت بالمرتبة الثالثة بنسبة 

3,23. % 
 الدراسة بالمرتبة األولى بنسبة  عدم وجود ضيوف بمعظم البرامج الساخرة عينة

%، بينما جاء بالمرتبة الثانية مقاطعة مقدم البرنامج لمضيوف عند المزوم 0,60
 .%6,30بالمرتبة الثانية بنسبة 

  مدى التزام إعداد البرامج الساخرة عينة الدراسة بالصدق واالمانة فى نقل األحداث
%، بينما 7,56تزاميم أحيانًا بنسبة واألخبار الجارية حيث جاء فى المرتبة األولى ال

%، يمييم بالمرتبة الثالثة التزاميم كثيرًا 9,23جاء فى المرتبة الثانية ال يمتزم بنسبة 
 %.4,19بنسبة 

  إلتزام إعداد البرامج الساخرة عينة الدراسة بالتعبئة والحشد فى معالجة الموضوعات
%، بينما 3,93رتبة األولى بنسبة والقضايا، حيث كانت النتيجة اعتمادىم كثيرًا بالم

 %.7,6الثانية بنسبة  جاءت أحيانًا بالمرتبة
  أسعد اهلل  -أبمو فاىيتا –اعتماد إعداد البرامج الساخرة عينة الدراسة )بنى آدم شو

البالتوه( عمى المبالغة والتيويل فى معالجة الموضوعات واألحداث  –مساءكم 
 %.0,100بنسبة كمية 

  البرامج محل الدراسة بالتوازن فى طرح مختمف وجيات النظر، حيث التزام إعداد
%، يميو عدم التزاميم بالمرتبة 3,53نتج التزاميم أحيانًا بالمرتبة األولى بنسبة 

 %.0,20%، ثم كثيرًا ما يمتزموا بالمرتبة الثالثة بنسبة 7,26الثانية بنسبة 
 معمومات بالمرتبة األولى أحيانًا البرامج الساخرة عينة الدراسة تتحرى الصحة ودقة ال

 . %0,60بنسبة 

 نتائج فروض الدراسة:
يوجد فروق ذات داللة إحصائية بين البرامج الساخرة عينة الدراسة ومدى إلتزام كمثأ  -1

 منيم بالمعايير المينية واألخالقية من حيث اإلعداد والتقديم واإلخراج.
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اإلبراز  عناصرعينة الدراسة و يوجد فروق دالة إحصائيًا بين البرامج الساخرة  -2
 المستخدمة .)اإلقناع( 

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

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

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

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

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

السياسية مع الدول األخرى ليست ساحة أو مجااًل لمضحك أو لمسخرية ميما كانت 
ق الضرر نوعية السخرية المقصودة منيا، حيث إن ىذه المجاالت من شأنيا إلحا

 بالبالد.
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