
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

           

  
 

 

 

 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

0311=  6102معامل التأثير العربي                                                                                                                             
 7102 مارس / ٌناٌر  - عشر الرابعالعدد  - السنت الرابعت   - دورٌت علمٍت محكمت تصدرها الجمعٍت المصرٌت للعالقاث العامت

 

 

 :أجنبٌة بلغاتملخصات بحوث 
 

  زماث االتصال في الشرق األوسط: المالحت في مياة مجهىلتأ دارةإدراست تحليليت عه تذاعياث 
 

 9ص   ... (مصر - نٌلجامعة ال) إبراهٌم مصطفى صالح/ دم.أ.                                                          
                                                                   

  البحوث العربٌـة:
  

 

   :دراست ميذاويت اتجاهاث الىخب األكاديميت واإلعالميت الليبيت وحى شاهذ العيان كإعالمي 
 

 31ص...   (لٌبٌا -الزٌتونة )جامعة  الشرٌفأ.د/ عابدٌن الدردٌر                                                           
 

 ًتطور مفهوم المستخدم فً المجال العام الرقم 
 
 

 41ص   ... (القاهرة) جامعة  ثرٌا أحمد البدوي /أ.د                                                                                
 
 

  ًإدارة األزمات السٌاحٌةاستراتٌجٌة العالقات العامة ودورها ف 
 

 77ص...    (اإلمارات -كلٌة الفجٌرة ) انتصار داود العبٌدي /د                                                                     
 

 

 دراسة تطبٌقٌة  :اتجاهات الرأي العام المصري نحو موقف االتحاد األوروبً من أزمة الالجئٌن السورٌٌن                 
 " فٌس بوك "  على موقع

 307ص( ...  حلوان)جامعة  لبٌبة عبد النبً إبراهٌمد/                                                     
 

 بجامعتً العالقات العامة لقسمًٌمٌة ودراسة تق :ستراتٌجٌة العالقات العامة فً الجامعات العراقٌةا         
 نموذًجاأ (والتكنولوجٌةبغداد )

 313صد/ سهاد عادل جاسم )الجامعة المستنصرٌة( ...                                                                           
 

 

 وعالقته بالسخط السٌاسً لدٌهمضامٌن السٌاسٌة الساخرة المقدمة بوسائل اإلعالم للجمهور تعرض ال 
 

 333ص...   (المنوفٌةجامعة ) محمد فؤاد زٌد /د                                                                                   
 
 

  استخدام وسائل التواصل اإلجتماعً فً التوعٌة الصحٌة لمرض كورونا: دراسة تطبٌقٌة على المدن الطبٌة
 ومستشفٌاتها الحكومٌة بمدٌنة الرٌاض السعودٌة   

 

 233ص( ...  اإلمام محمد بن سعود اإلسالمٌةجامعة ) د/ خالد بن فٌصل الفرم                                                

 
                                                                                           

 اٌعٍّيت واٌتىٕىٌىجيتاٌشبىت اٌمىِيت ٌٍّعٍىِبث 
  

 @  7102جّيع اٌحمىق ِحفىظت 

 

 جملة

 حبوث العالقات العامة
 الشرق األوسط

http://www.epra.org.eg/
http://www.epra.org.eg/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



     ا صّب  ِ  بت و م ب ٌتب    اٌح ىي  ٍ    جت  صتب  جبِع  

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهليئة العلمية
 

 السٌد عجوة.د علً أ
  

 أستاذ العالقات العامة المتفرغ والعمٌد األسبق لكلٌة اإلعالم جامعة القاهرة   
  

Prof. Dr. Thomas A. Bauer 
  

             Professor of Mass Communication at the University of Vienna                
  

 منى سعٌد الحدٌديأ.د 
 جامعة القاهرة -أستاذ اإلذاعة والتلفزٌون المتفرغ بكلٌة اإلعالم 

  

 أ.د ٌاس خضٌر البٌاتً
 أستاذ اإلعالم بجامعة بغداد ووكٌل عمٌد كلٌة المعلومات واإلعالم والعلوم اإلنسانٌة  

                جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجٌا                        
                    

  

 أ.د حسن عماد مكاوي
 جامعة القاهرة - كلٌة اإلعالمالسابق لعمٌد ال -أستاذ اإلذاعة والتلفزٌون                      

  

  أ.د نسمة ٌونس
    كلٌة اإلعالم جامعة القاهرة   –اإلذاعة والتلفزٌون  أستاذ                             

  

 إبراهٌمأ.د محمد معوض 
 أستاذ اإلعالم المتفرغ بجامعة عٌن شمس والعمٌد األسبق لكلٌة اإلعالم بجامعة سٌناء

  

 أ.د سامً السٌد عبد العزٌز
 لكلٌة اإلعالم جامعة القاهرة األسبقالعمٌد  -أستاذ العالقات العامة واالتصاالت التسوٌقٌة 
  

 أ.د عبد الرحمن بن حمود العناد
 جامعة الملك سعود -أستاذ العالقات العامة واإلعالم بقسم اإلعالم كلٌة اآلداب                    

  

 أ.د محمود ٌوسف مصطفى عبده 
 جامعة القاهرة -كلٌة اإلعالم لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة ل السابق كٌلالوأستاذ العالقات العامة و      

  

 سامً عبد الرؤوف محمد طاٌع  أ.د 
  جامعة القاهرة -أستاذ العالقات العامة  بكلٌة اإلعالم                                  

        

  

 أ.د شرٌف دروٌش مصطفى اللبان      
 جامعة القاهرة -لشئون خدمة المجتمع وتنمٌة البٌئة  كلٌة اإلعالموكٌل  – أستاذ الصحافة

 

 بركات عبد العزٌز محمد عبد هللاأ.د       
 جامعة القاهرة -للدراسات العلٌا والبحوث  كلٌة اإلعالموكٌل  – اإلذاعة والتلفزٌونأستاذ 

  

 أ.د حسن علً محمد علً
 جامعة المنٌا -أستاذ اإلذاعة والتلفزٌون ورئٌس قسم اإلعالم بكلٌة اآلداب 

  

 أ.د عابدٌن الدردٌر الشرٌف
  لٌبٌا -أستاذ اإلعالم وعمٌد كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة بجامعة الزٌتونة  

  

  أ.د محمود حسن إسماعٌل                              
 جامعة عٌن شمس -معهد الدراسات العلٌا للطفولة  - اإلعالم وثقافة األطفالأستاذ                

 
  

 أ.د حمدي حسن أبو العٌنٌن
 أستاذ اإلعالم وعمٌد كلٌة اإلعالم واأللسن نائب رئٌس جامعة مصر الدولٌة                     

      

  

 أ.د عثمان بن محمد العربً
 جامعة الملك سعود -أستاذ العالقات العامة والرئٌس السابق لقسم اإلعالم بكلٌة اآلداب 

  

 أ.د ولٌد فتح هللا مصطفى بركات
 القاهرة  جامعة -الطالب و التعلٌم ووكٌل كلٌة اإلعالم لشئونأستاذ اإلذاعة والتلفزٌون                    

  

  د تحسٌن منصور رشٌد منصورأ. 
 األردن -جامعة الٌرموك بأستاذ العالقات العامة بكلٌة اإلعالم 

  

 أ.د محمد عبد الستار البخاري
  

 بروفٌسور متفرغ بقسم العالقات العامة والدعاٌة، كلٌة الصحافة، جامعة مٌرزة أولوغ بٌك القومٌة األوزبكٌة 
  

 أ.د علً قساٌسٌة     
  

 1جامعة الجزائر  –أستاذ دراسات الجمهور والتشرٌعات اإلعالمٌة بكلٌة علوم اإلعالم واالتصال 
  

 أ.د رضوان بو جمعة
 جامعة الجزائر -علوم اإلعالم واالتصال أستاذ اإلعالم بقسم 

 

 

 

 األوسطمجلت بحىث العالقاث العامت الشرق 

JPRR.ME)) 
 دورٌت علمٍت محكمت

 

 6201 دٌسمبر/  أكتوبر -السنة الرابعة  - عشر الثالثالعدد 
 

 

 مؤسسها 

 رئٍس مجلس اإلدارةو
   

 حاتم محمد عاطف /د

 EPRA ئيش  
  

 رئٍس التحرٌر

 أ.د/ علً السٍد عجىة

  صتب  اٌعاللبث اٌعبِت واٌعّيد   

 ا صبك ٌىٍيت اإل الَ جبِعت اٌمبه ة 

  EPRA ئيش اٌٍجٕت اٌعٍّيت بـ
                 

 التحرٌر امدٌـر

 أ.د / محمد معىض إبراهٍم 

  صتب  اإل الَ بجبِعت  يٓ شّش   
 واٌعّيد ا صبك ٌىٍيت اإل الَ جبِعت صيٕب 

  EPRA ئيش اٌٍجٕت االصتشب  ت بـ
 

 محمىد ٌىسف مصطفى عبده.د / أ

اٌضببك بىٍيت اإل الَ واٌىويً  اٌعاللبث اٌعبِت صتب     
 ٌشئىْ خدِت اٌّجتّع و ّٕيت اٌبيئت

 جبِعت اٌمبه ة 

 

 مساعدو التحرٌر                   

 . د/ رزق سعد عبد المعطًأ
  

  بىٍيت اإل الَ وا ٌضٓ  صتب  اٌعاللبث اٌعبِت 
 جبِعت ِ   اٌدوٌيت 

 
 د/ ثرٌا محمد السنىسً
 بىٍيت اإل الَ صتب  ِضب د و ئيش لضُ اٌعاللبث اٌعبِت 

 جبِعت اٌغ   
  

 العامري حسه د/ محمد
  صتب  ِضب د و ئيش لضُ اٌعاللبث اٌعبِت بىٍيت اإل الَ

 جبِعت بغدا 
  

 السٍد عبد الرحمه علً /د  
 ِد س اٌعاللبث اٌعبِت بىٍيت  ىٕىٌىجيب اإل الَ 

 جبِعت صيٕب  
 

 صبري محمد سلٍمان
 ِدلك اٌٍغت اٌع بيت 

  
 بدرعلً حمد أ

 ِدلك اٌٍغت اإلٔجٍيز ت 
 

  

 المراسالث

 الجمعٍت المصرٌت للعالقاث العامت

 جّهى  ت ِ   اٌع بيت
 اٌدل  -اٌجيزة 

 شب ع  حّد اٌز بث 7 -بيٓ اٌض ا بث 
  

Mobile: +201141514157 

+2237620818 Tel : 

Www.epra.org.eg 

Jprr@epra.org.eg 

  

http://www.univie.ac.at/
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 جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة

 العامةللجمعية المصرية للعالقات 

 

 

ــ   ت ــّٕهب       ــىا  اٌت ــٓ اٌّ ــٓ إٌبشــ د اصــتوداَ  ت ِ ــ  ي ْ خطــ  ِ ال  جــى د  وْ اٌح ــىي  ٍ
هــ ٖ اٌّجٍــتد  و اصتٕضــبخهب  و ٔمٍهــبد وٍيــب  و جزئيــبد  ــ   ت شــىً وبــيت وصــيٍتد صــىا  بط  مــت 
يٌىت ؤيـــت  و ةٌيـــتد بّـــب  ـــ   ٌـــه االصتٕضـــبا اٌفى ـــىا ا  د  و اٌتضـــجيً  و اصـــتوداَ  ت ٔ ـــبَ 

 وــز ٓ اٌّعٍىِــبث واصــت جب هبد و طبـــك جّيــع اٌشــ وق وا حىــبَ واٌمــىأيٓ اٌدوٌيـــت ِــٓ ٔ ــُ 
  يّـــــب  تعٍـــــك ببٔتهـــــبن حمـــــىق إٌشـــــ  واٌطبـــــع ٌٍٕضـــــوت اٌّطبى ـــــت  و اإلٌىت ؤيـــــت.

 

 اٌت ليُ اٌدوٌ  ٌٍٕضوت اٌّطبى ت                                                                      
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جملة حبوث العالقات العامة الشرق األوسط
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 االفتتاحية
      

تتواصل صدور أعداد  – 3102ومنذ بداية إصدارىا في أكتوبر/ ديسمبر من العام  في العام الرابع     
عشر عدًدا متتابعة تضم أبحاثًا ورؤى عممية متعددة ألساتذة  ةثالثالمجمة بانتظام ليصدر منيا 

  ومتخصصين وباحثين من مختمف دول العالم.
المجمة أول دورية عممية محكمة في بحوث العالقات العامة بالوطن العربي والشرق األوسط وبما أن     

تصدر عن الجمعية المصرية لمعالقات العامة )عضو شبكة الجمعيات العممية بأكاديمية البحث العممي  -
بكافة مستوياتو وجد فييا األساتذة الراغبون في تقديم إنتاجيم لممجتمع العممي  -والتكنولوجيا بالقاىرة(

ضالتيم لمنشر عمى النطاق العربي وبعض الدول األجنبية التي تصل إلييا المجمة من خالل مندوبييا في 
فقد تحصمت المجمة عمى أول معامل تأثير عربي  ىذه الدول وكذلك من خالل موقعيا اإللكتروني.

(AIF)  لمدوريات العممية العربية المحكمة في تخصص )اإلعالم( عمى مستوى الجامعات والمؤسسات
دار نشر ( (NSP، والمعامل تابع لمؤسسة النشر األمريكية العالمية 0.22العممية العربية بمعدل = 

 .العربية الجامعات اتحاد وبرعاية Natural Publishing Sciences العموم الطبيعية
 

عشر من المجمة نقدم لمباحثين في الدراسات اإلعالمية والميتمين بيذا المجال بحوثًا  الرابعالعدد وفي     
 .ورؤى عممية لألساتذة واألساتذة المساعدين والمدرسين

بعنوان:  ،(مصر)من  – النيلجامعة  - إبراهيم صالحمدكتور ل بالمغة اإلنجميزية اففي البداية نجد بحثً     
 ".عن تداعيات إدارة أزمات االتصال في الشرق األوسط: المالحة في مياة مجيولة دراسة تحميمية"

 – الزيتونةجامعة  – عابدين الدردير الشريفد/ أ.: كما تضمن العدد بحوثًا مقدمة من أساتذة ىم      
شاىد  اتجاىات النخب األكاديمية واإلعالمية الميبية نحوعن: "  والذي قدم دراسة ميدانية (ليبيا)من 

 ".العيان كإعالمي
تطور مفيوم المستخدم عن: "  دراسة فقدمت )مصر( من -القاىرة جامعة  – ثريا أحمد البدوي/ دأ.: أما

 ".في المجال العام الرقمي
بحوثًا مقدمة لمنشر العممي بيدف تكوين رصيد لمباحثين من أعضاء  وتضمن العدد أيًضا          

من  -كمية الفجيرة باإلمارات  – انتصار داود العبيديد/ : منيم ىيئة التدريس لمتقدم لدرجة أستاذ مشارك
 ". استراتيجية العالقات العامة ودورىا في إدارة األزمات السياحيةدراسة عن: "  ، (العراق)

تطبيقة عمى "موقع  دراسة )مصر(من  - حموانجامعة  – لبيبة عبد النبي إبراهيمد/ قدمت بينما       
اتجاىات الرأي العام المصري نحو موقف االتحاد األوروبي من أزمة الالجئين الفيس بوك" عن: "

 ".عمى موقع السوريين: دراسة تطبيقية



          مشاركة بحثية عن: تقدم( العراق)من  -المستنصريةجامعة ال – سهاد عادل جاسم محمدد/ أما      
استراتيجية العالقات العامة في الجامعات العراقية: دراسة تقويمية لقسمي العالقات العامة بجامعتي          "

 .")بغداد والتكنولوجية( أنموذًجا
تعرض الجميور  بحثًا بعنوان: "( مصر)من  -المنوفيةجامعة  – محمد فؤاد زيدد/  بينما قدم     

 ". لممضامين السياسية الساخرة المقدمة بوسائل اإلعالم وعالقتو بالسخط السياسي لديو
– د/ خالد فيصل الفرم قدم - )السعودية(وأخيًرا من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في    
كورونا: دراسة تطبيقية استخدام وسائل التواصل اإلجتماعي في التوعية الصحية لمرض "  ا بعنوان:بحثً 

 ".عمى المدن الطبية ومستشفياتيا الحكومية بمدينة الرياض السعودية
 

ومن المعموم  .وىكذا فإن المجمة ترحب بالنشر فييا لمختمف األجيال العممية من جميع الدول     
بالضرورة أن جيل األساتذة وبحوثيم ال تخضع لمتحكيم طبًقا لقواعد النشر العممي المتبعة في المجالت 

 العممية. 
لمدرجة األعمى والطالب  التقدم لمترقيألعضاء ىيئة التدريس الراغبين فى أما البحوث المنشورة      

 ن قبل األساتذة المتخصصين.فتخضع جميعيا لمتحكيم م ةالمسجمين لدرجة الدكتورا
وجميع ىذه البحوث واألوراق العممية تعبر عن أصحابيا دون تدخل من ىيئة تحرير المجمة التى      

تحدد المحكمين وتقدم مالحظاتيم إلى أصحاب البحوث الخاضعة لمتحكيم لمراجعة التعديالت العممية قبل 
 النشر.
فى تخصص العالقات العامة بشكل فقنا إلثراء النشر العممي وأخيرًا وليس آخًرا ندعو اهلل أن يو       

 خاص والدراسات اإلعالمية بشكل عام.

                                                                                                   وهللا المىفق،،                                                                                                             
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همضامني السياسية الساخرة املقدمة برسائل اإلعالم للهمور  تعرض اجل
 وعالقته بالسخط السياسي لديه

 

 

 إعداد

 

()*محمد فؤاد محمد زٌد  /د  

 

 

  

 

 

 

 

                                                           

)*( 
 المنوفٌة.جامعة  - بكلٌة التربٌة النوعٌةعالم إلا مدرس





 تعرض الجمهور للمضامٌن السٌاسٌة الساخرة المقدمة بوسائل اإلعالم : محمد فؤاد محمد زٌدد/  263 

ًضايٍٛ انسٛاسٛت انساخرة انًمذيت بٕسائم اإلعالو نهجًٕٓر حعرض ان

 ٔعاللخّ بانسخظ انسٛاسٙ نذّٚ
 

 محمد فؤاد محمد زٌدد/                                                                                                   

 mz73@yahoo.comdr_         
 إٌّٛف١خخبِؼخ                                                                                        

ىالملخص:
تيدؼ الدراسة التعرؼ عمى العالقة بيف تعرض الجميور لممضاميف السياسية الساخرة المقدمة 

ت منيج المسح بالعينة وطبقت بوسائؿ اإلعالـ والسخط السياسي لديو مف خالؿ دراسة ميدانية استخدم
مفردة ممف يقيموف بالريؼ والحضر، واعتمدت عمى  044عمى عينة عشوائية منتظمة بمغ قواميا 

 :وتوصمت الدراسة لمجموعة من النتائج أهمهااالستبياف في جمع البيانات 
بوسائؿ اإلعالـ وجود عالقة دالة إحصائيا بيف تعرض الجميور لممضاميف السياسية الساخرة المقدمة  -

 والسخط السياسي لديو.
ائؿ وجود طردية دالة إحصائيا بيف مستوى ثقة المبحوثيف في المضاميف السياسية الساخرة المقدمة بوس -

 .اإلعالـ والسخط السياسي لديو
وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف متوسطات درجات العينة عمى مقياس السخط السياسي وفقا لمتغيرات  -

لح الذكور، المستوى االجتماعي االقتصادي لصالح ذوو المستوى المتوسط، السف لصالح الذيف النوع لصا
 . سنة 04ى أقؿ مف إل 04تتراوح أعمارىـ مف 

وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف متوسطات درجات العينة عمى مقياس التعرض لممضاميف السياسية  -
صالح الذيف نوع لصالح الذكور، المستوى التعميمي لالساخرة المقدمة بوسائؿ اإلعالـ وفقا لمتغيرات ال

 .يحمموف مؤىالت جامعية
ى

ىمقدمة:
إلكترونية( تمثؿ عصب  -مرئية  –مسموعة  –أصبحت وسائؿ اإلعالـ بكافة أنواعيا )مقروءة 

الحياة وصارت عاماًل مؤثرًا في كافة األحداث التي يشيدىا العالـ عمى مدار الساعة؛ بؿ ومحركًا ليا إما 
ح اإلعالـ بمثابة الممجأ األوؿ إف لـ يكف ببتصاعدىا أو بانتيائيا، وفي ظؿ األحداث المتالحقة يص

الوحيد لكؿ إنساف لديو الرغبة في التعرؼ عمى كؿ جديد ومتجدد حوؿ مختمؼ األحداث، وتأسيسًا عمى 
عات والقضايا ما سبؽ فإف مف يتعرض لمكيفية التي تتناوؿ بيا بعض وسائؿ اإلعالـ لمختمؼ الموضو 

عامة والسياسية خاصة، وما تتضمنو مف أزمات وصراعات قد يصاب بحالة مف الرفض وعدـ الرضا 
 عف ىذه األحداث والقضايا وربما يصاب بحالة مف السخط تجاه النظاـ السياسي القائـ في مجتمعو.

فاء والمكر، ولذلؾ وتعد السخرية أرقي أنواع الفكاىة؛ ألنيا تحتاج إلى قدر كبير مف الذكاء والخ
أداة ناجحة فى يد الفالسفة واألدباء لبياف رأييـ فى الصراعات الفكرية، واالختالالت كاستخدمت 

mailto:ahlalkera@yahoo.com
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االجتماعية المختمفة، كما لجأ إلييا رجاؿ السياسة لمتندر بخصوميـ، وما يمثموف مف أفكار، أو مبادئ، 
 . (1)حًا أحياناً مما يجعميا أسموبًا يقوـ عمى المذع الخاص، الذى يكوف جار 

ساحة متسعة وقد اتسع نطاؽ بث المضاميف السياسية الساخرة بمختمؼ وسائؿ اإلعالـ وأضحت 
لمسخرية السياسية، وبمرور الوقت وتالحؽ األحداث السياسية في مصر، وضخامة كـ اآلراء ووجيات 

دمي مواقع التواصؿ وخاصة في الفترة األخيرة، فقد لجأ مستخ النظر واألفكار السياسية المطروحة،
االجتماعي إلى البحث عف أساليب جديدة لمتعبير عف آرائيـ السياسية عمى صفحاتيا بشكؿ أكثر جاذبية، 
بؿ وأكثر قدرة عمى نقؿ وتوصيؿ الفكرة أو الرأي أو حتى المعمومة؛ وذلؾ مف خالؿ نقؿ نموذج 

واقع التواصؿ االجتماعي، ومف ىنا الكاريكاتير السياسي الساخر مف وسائؿ اإلعالـ التمقيمدية إلى م
 .(0)انتقمت السخرية السياسية إلى ىذه المواقع 

التي تؤكد عمى وجود عالقة محددة بيف التعرض مبريقية الكافية ألنقص األدلة اعمى الرغـ مف و 
لبعض وسائؿ اإلعالـ وارتفاع مستويات السخط السياسي لدى الجميور، إال أف ىناؾ مف يمقوف المـو 

، مستدليف عمى لدى الجميور وسائؿ اإلعالـ باعتبارىا المتسببة في زيادة مستويات السخط السياسيعمى 
تستخدمو الفكاىة الساخرة بمظاىرىا فى مياجمة السمطة )السياسية أو الدينية أو األسرية( ومف ذلؾ بما 

بما وكذلؾ  ،ليف وأبنائيـلبعض المسئو فى بعض البمداف حوؿ الثراء الفاحش نتشر أمثمة ذلؾ النكات التى ت
تؤديو تمؾ المضاميف السياسية الساخرة التي تعرضيا وسائؿ اإلعالـ مف أدوار تتسبب في توعية المجتمع 
بمشكالتو وتظير تقصير الحكومات المختمفة فى حؿ ىذة المشكالت، وىو ما يزيد مف حدة حالة السخط 

مف أحداث وخاصة تمؾ التي تتعمؽ باألداء السياسى لدى الجميور ويجعمو متيقظًا لما يدور حولو 
 الحكومي .

 ،بالعزوؼ عف المشاركة السياسية ولما كاف السخط السياسي يرتبط كما تشير كثير مف الدراسات
وباالغتراب السياسي والالمباالة والقمؽ السياسي، باإلضافة إلى الظروؼ االجتماعية واالقتصادية 

شعب المصري، والتي زادت مف إحساسو بالسخط تجاه ىذه الظروؼ الضاغطة التي يعاني منيا غالبية ال
األمر الذي ساىـ في توفير البيئة الحاضنة الرتفاع  ،مف جانب، والنظاـ السياسي برموزه مف جانب أخر

معدالت تعرض الجميور المصري لممضاميف الساخرة بمختمؼ وسائؿ اإلعالـ بوجو عاـ والمضاميف 
ما يفرض عمينا إجراء دراسة حوؿ تعرض الجميور لممضاميف السياسية وىو  ،السياسية بوجو خاص

 الساخرة المقدمة بسائؿ االعالـ وعالقتو بالسخط السياسي لديو .
ىمذكلةىالدرادة:

لما وذلؾ نظرا  ،عاليةتعرض بنسبة أثبتتت الدراسات أف المضاميف السياسية الساخرة تحظى 
ضغوط حياتو أكثر بوعنايتيا مف ىموـ المواطف ، ولقربيا جذببيار وعناصر و مف أدوات ووسائؿ إتمتمك

فيي تحمؿ لما تحممو مف مضاميف سياسية واجتماعية ونفسية تثير الضحؾ والنقد والتحريض اليومية، و 
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أو محرضات وأنماط سموؾ نجدىا فى مجتمعاتنا ربما تعارض توجيات  ،تصورات وأفكارفي ثناياىا 
 تأثير المواد اإلخبارية التمقميدية .، ىا عمى الجميورر تأثي، ويفوؽ ومفاىيـ السمطة

وحتى األف فقد ، يونيو 04يناير وما تالىا مف أحداث متالحقة وصواًل إلى ثورة  02وعقب ثورة 
شيد اإلعالـ المصري الكثير مف التحوؿ في أساليب التقديـ وطرؽ التناوؿ والمعالجة لمكثير مف القضايا 

كما إنطمقت  ،يد مف أعمدة الصحؼ وزواياىا تعج بالكثير مف النقد والسخريةوباتت العد والموضوعات،
العديد مف البرامج الساخرة ببعض القنوات التميفزيونية الفضائية الخاصة التي تنتقد وبوضوح األداء 

مع مالحظة تنامي أعداد الذيف السياسي لرموز الحكومة بغض النظر عف اليدؼ الحقيقي لذلؾ النقد، 
وسائؿ حتي صارت مادة أساسية فى الكثير مف  ف التعرض ليذه النوعية مف المضاميف الساخرة،يفضمو 

 اإلعالـ.
ومع تزايد حدة العديد مف المشاكؿ التي يمر بيا المجتمع المصري ونقص الخدمات المقدمة 

المواطف وارتفاع تكمفة المعيشة وتزايد معدالت البطالة وتراجع مستوى األداء الحكومي الذي ينشده 
المصري، وفي ضوء ما نالحظو مف انتشار لممضاميف السياسية الساخرة بالصحؼ والقنوات التميفزيونية 

ورًا محرضا لمتغيير نحو وشبكات التواصؿ االجتماعي وغيرىا مف وسائؿ اإلعالـ، فقد أصبحت تشكؿ د
ىادفة وميمات تنويرية حديف قد يكوف إيجابيا إذا ما بث قيما حضارية وبذلؾ تعد سالح ذو  األفضؿ

، ويمكف أف يكوف سمبيًا إذا ما أصرت تمؾ ما يواجو التنمية والتقدـ مف عقباتتساىـ فى تجاوز 
تناوؿ قضايا ىشة باسموب ىش دوف تعمؽ في تناوؿ تمؾ القضايا والوقوؼ عمى عمى مضاميف ال

 مسبباتيا والبحث عف حموؿ فعمية ليا.
ؿ اإلعالـ يجد أف ىناؾ اختالؿ واضح بيف ما تنقمو إلينا تمؾ والمتتبع لما تبثو الكثير مف وسائ

الوسائؿ مف أنباء سارة وسيئة، حيث باتت األخيرة تمثؿ النسبة الشائعة فيما نتمقاه مف تمؾ الوسائؿ عمى 
مف جانب، التي يعاني منيا المجتمع المصري المتعددة وخاصة في ظؿ تزايد األزمات مدار الساعة 

عالـ عمى ىذه األحداث واألزمات مف جانب أخر، ومثؿ ىذه األحداث والضغوط وتركيز وسائؿ اإل
حالة مف الغضب الشعبي ضد الحكومة وتثير أحيانا كثيرًا مف التساؤالت بؿ تثير قد المتتابعة 
 .إلى حدوث حالة مف السخط ضد النظاـ، األمر الذي قد يؤدي ياتومسئولي

ما العالقة بين تعرض فى التساؤؿ الرئيسي التالي: مشكمة البحث الحالي تتمثؿ وتأسيسًا عمى ما سبؽ 
 والسخط السياسي لديه؟الجمهور المصري لممضامين السياسية الساخرة المقدمة بوسائل اإلعالم 

 التساؤالت التالية:  وويتفرع من
 الساخرة ؟ ما الوسائؿ اإلعالمية األكثر تفضيال لدي الجميور في متابعة المضاميف السياسية .1
 ما معدالت تعرض الجميور لممضاميف السياسية الساخرة المقدمة بوسائؿ اإلعالـ ؟ .0
 ما دوافع تعرض الجميور لممضاميف السياسية الساخرة المقدمة بوسائؿ اإلعالـ المختمفة ؟ .0
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ما مستوى ثقة الجميور المصري في المضاميف السياسية الساخرة كمصدر لممعمومات حوؿ  .0
 حداث المختمفة )سياسية، اجتماعية، ثقافية....الخ(؟القضايا واأل

متابعة المواد والمضاميف الساخرة بوسائؿ اإلعالـ عمى معارؼ وسموكيات  تأثير مدىما  .2
 ؟ السموكية ( –الوجدانية  –الجميور السياسية ؛ بمكوناتيا )المعرفية 

 عمىالديموغرافية مدى تأثير المتغيرات السخط السياسي لدى الجميور، وما  مستوياتما  .6
 مستوى السخط السياسي ؟

ما نوع واتجاه العالقة بيف تعرض الجميور لممضاميف السياسية الساخرة بوسائؿ اإلعالـ  .7
 ومستوى السخط السياسي لديو ؟

ىؿ يختمؼ معدؿ تعرض الجميور لممضاميف السياسية الساخرة بوسائؿ اإلعالـ باختالؼ  .8
 المتغيرات الديموغرافية لو ؟

ىالدرادة:ىأهداف
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى العالقة بيف تعرض الجميور لممضاميف السياسية الساخرة المقدمة 

 بوسائؿ اإلعالـ وعالقتو بمستوى السخط السياسي لدييـ" وذلؾ مف خالؿ: 
معرفة الوسائؿ اإلعالمية األكثر تفضيال لدي الجميور في متابعة المضاميف السياسية  -1

 الساخرة.
 معدالت تعرض الجميور لممضاميف السياسية الساخرة المقدمة بوسائؿ اإلعالـ.قياس  -0
التعرؼ عمى دوافع تعرض الجميور لممضاميف السياسية الساخرة المقدمة بوسائؿ اإلعالـ  -0

 المختمفة.
الكشؼ عف معدؿ اعتماد الجميور المصري عمى البرامج الساخرة كمصدر لممعمومات حوؿ  -0

 تمفة )سياسية، اجتماعية، ثقافية....الخ(.القضايا واألحداث المخ
تحديد معدؿ تأثيرات تعرض الجميور لممضاميف السياسية الساخرة المقدمة بوسائؿ اإلعالـ  -2

 .السموكية ( –الوجدانية  –عمى معارؼ وسموكيات الجميور السياسية؛ بمكوناتيا )المعرفية 
لعوامؿ الديموغرافية التي رصد مستويات السخط السياسي لدى الجميور، والوقوؼ عمى ا -6

 تسيـ في خفض أو ارتفاع مستواه.
الكشؼ عف نوع واتجاه العالقة بيف تعرض الجميور لممضاميف السياسية الساخرة بوسائؿ  -7

 اإلعالـ ومستوى السخط السياسي لدييـ.
معرفة العالقة بيف المتغيرات الديموغرافية لممبحوثيف وكؿ مف: التعرض لممضاميف السياسية  -8

 اخرة بوسائؿ اإلعالـ _ السخط السياسي.الس
ى
ى
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ىأهموةىالدرادة:ى
البحث والتحميؿ العممي المتعمؽ دراسة المضاميف السياسية الساخرة النصيب الكافي مف لـ تنؿ  

تمؾ جدت بما يتناسب مع ما يمكف أف تقوـ بو مف مياـ ووظائؼ في تقديـ إعالـ مؤثر، حيث و 
طريقيا فى وسائؿ اإلعالـ المكتوبة والمسموعة المضاميف والتي تستخدـ السخرية في عرض موضوعاتيا 

وارتبطت بأىداؼ ووظائؼ متعددة تستغميا بعض الوسائؿ شبكات التواصؿ االجتماعي، والمرئية و 
وبناء  ،المستيدؼاإلعالمية فى تحقيؽ أىدافيا التى تتوافؽ مع سياستيا اإلعالمية وأىدافيا والجميور 

 عمى ما سبؽ فإف أىمية الدراسة تتمثؿ فى: 
، الساخرة وعالقتو بالسخط السياسي لدييـ مدى تعرض الجميور لممضاميف السياسية معرفة -

 والوسائؿ اإلعالمية األكثر تفضيال لدى الجميور في متابعة ىذه المضاميف.
  الساخرة مف أدوار معمنة أو خفية توضح ىذه الدراسة ما يمكف أف تؤديو المضاميف السياسية

لبعض وسائؿ اإلعالـ مف خالؿ استخداـ تمؾ المضاميف في الترويج ألفكار واتجاىات معينة 
 . ونحو مؤسسات معينة حاؿ توجيو ىذه البرامج لتنفيذ سياسات مف قبؿ مالكي بعض المؤسسات

  السياسي عبر تناوؿ التي تيتـ بالسخط مدراسات اإلعالمية لالدراسة إضافة متواضعة تعد
 المضاميف السياسية الساخرة، إذ تبيف وجود ندرة في ىذا المجاؿ مف الدراسات اإلعالمية.

  توجيو مثؿ ىذه النوعية مف المضاميف نحو القضاء عمى يمكف أف ُتسيـ نتائج الدراسة فى
لقضاء العادات والسموكيات السمبية في المجتمع مف خالؿ تناوليا وعرض طرؽ حميا وكيفية ا

 عمييا.
 اإلطار النظري: 

 لساخرة: مضامين السياسية اال
التػى تتنػاوؿ المػواد والمضػاميف اإلعالميػة إجرائيًا بأنيػا المضاميف السياسية الساخرة  يمكف تعريؼ 
كوميػػدي فكػػاىي والراىنػػة بأسػػموب سػػاخر ونقػػدي يحمػػؿ الطػػابع الالسياسػػية الوضػػاع واألحػػداث األمواقػػؼ و ال

، وقػػد تكػػوف ىػػذه المضػػاميف مقػػروءة أو السياسػػيةفػػي تناولػػو وتحميمػػو لمقضػػايا  بجانػػب الجديػػةمػػع االحتفػػاظ 
 . مسموعة أو مرئية مسموعة

  مفردات والتي يمكف تناوليا وفقا لما يمي:ويندرج تحت ىذا المصطمح العديد مف الم
 :  Ridiculeالسخرية :  -
ألفاظػًا تقمػب المعنػي إلػى عكػس مػا يقصػده ىي طريقة مف طرؽ التعبير، يسػتعمؿ فييػا الشػخص و  

 .(0) وىي النقد والضحؾ أو التجريح اليازئ ،المتكمـ حقيقة
كةالمغػػوييف وعنػػد ػػح  بأنيػػا )نػػوع مػػف التػػأليؼ ، كمػػا تعػػرؼ (0) : السػػخرية: معناىػػا االسػػتيزاء، والُسػػُخرة والض 

والحماقػات والنقػائض اإلنسػانية الفرديػة األدبي أو الخطاب الثقػافي الػذى يقػـو عمػى أسػاس االنتقػاد لمرذائػؿ 
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منيا والجمعية ومياجمة الوضع الراىف فى األخالؽ والسياسة والسموؾ والتفكير وىي أحد أشػكاؿ المقاومػة 
وقد تشمؿ السخرية عمى استخداـ التيكـ واالستيزاء ألغراض نقدية ورقابيػة وتحذيريػة وىػي غالبػا مػا توجػو 

ات العامة ونحو السموؾ التقميدي، والسخرية مظير مف مظػاىر الفكاىػة نحو اإلفراد والمؤسسات والشخصي
 .(2)ومف أكثر أشكاليا أىمية

فالسخرية )نوع مف الضحؾ الكالمي أو التصوير الذى يعتمد عمى العبارة البسيطة أو عمى 
صورًا سواء كاف الصورة الكالمية مع التركيز عمى النقاط المثيرة فييا، وقد تكوف نادرة أو خبرًا موحيا أو ت

منصبا عمى فرد أو طائفة أو عادة اجتماعية معينة أو ظاىرة خمقية ثابتة أو طارئة وقد ال تعتمد السخرية 
وقد  -عمى الكممة بؿ تعتمد عمى الموف والخطوط والظالؿ كما ىو الحاؿ الرسـ الساخر )الكاريكاتير(

يا وليا مناسباتيا الداعية ليا وتستخدـ فى تكوف )إشارة دالة عمى معني أو حركة غامزة ال يخفي مدلول
 .(6)المسرح مثال لفف ساخر قائـ بذاتو أو كعامؿ مساعد يؤكد الفكرة أو يدعميا

تقـو السخرية في جوىرىا عمى استخداـ الكممات أو الصور لتقديـ معاني ىزلية مخالفة لمحقيقة إذ 
عمى المعنى الكامف الذي ال يظير بشكؿ  ، إذ تعتمد(7)تحمؿ في طياتيا دالالت توحي بوجود خطأ ما 

نما يست بط بطريقة غير مباشرة مف التعبيرات المفظية أو البصرية المستخدمة في السياؽ النقدي نمباشر؛ وا 
، وعمى الصعيد السياسي تيدؼ السخرية إلى خمؽ الدافع المحفز إلحداث التغيير السياسي، وذلؾ مف (8)

 . (9)لسمبية في المجتمع ونقد األوضاع القائمة بو خالؿ تسميط الضوء عمى المظاىر ا
وتمتزج السخرية باليجاء مف ناحية الوظيفة، ولكنيما يفترقاف مف ناحية المادة، أو الطبيعة التى 

والثورة  يشتمؿ عمييا كؿ منيما، فاليجاء طريقة مباشرة لميجـو عمى العدو، فيو أدب الغضب المباشر
، إنيا "أدب الضحؾ المقاتؿ، واليزء المبني عمى المكشوفة، ولكف السخرية طريق ة غير مباشرة فى اليجـو

 .(14)شئ مف االلتواء والغموض
 : Political Cynicism* السخرية السياسية 

أدت السخرية السياسية عمى مر العصور دورًا فى تنفيس االحتقاف السياسي عند المصرييف  
وال يتصادـ  ،يشارؾ فى التعبير عف آرائو السياسية بشكؿ ساخروتوفير وسائؿ آمنة نسبيًا لمشعب فى أف 

يقيـ عمى الشعب مف خالؿ قمعو عند محاولة تنظيـ مشاركاتو السياسية فى يمع ديكتاتورية الحكاـ وتض
المسئوليف ورموز السياسة بأسموب ساخر لمواقؼ تقدـ ، ويمكف تعريفيا إجرائيًا بأنيا عممية نقد (11)الشارع

 .التدويف والنشر عبر مواقع الشبكات االجتماعيةأو  ،أو المقاءات التميفزيونية ،كتابةعف طريؽ ال
ة الواحدة لتدؿ عمى مقد تكوف ىذه السخرية بالتورية أو بالتالعب باأللفاظ وذلؾ باستخداـ الكمو"

تقوـ عمى ، وقد تكوف بالمفارقة التي (10)"ثر مف معنى، أو باستخداـ الكممات ذات الدالالت المجازيةكأ
، كما قد تكوف بالمحاكاة الساخرة مف (10)االقتباس الذي يظير التناقض والتحوؿ في المواقؼ المختمفة

، أو بالعبث عبر التركيب الغريب لمجمؿ واالصطناع المتعمد (10)خالؿ التقميد الضاحؾ لألقواؿ واألفعاؿ
 .(12)لممواقؼ العبثية التي ال تحمؿ معنى
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لمقاومة...الثورة( عندما يوافؽ الحاكـ السياسي عمى افساح مجاؿ لحرية تبدأ آلية )السخرية...او 
الرأى كنوع مف التنفيس عف المرجؿ الذي يغمي تحت وطأة المظالـ السياسية واالقتصادية، والمشكالت 

تتجمع العوامؿ التى تدفع لممقاومة عمى أساس مف السخرية ومقاومة اإلحباط  ثـ ،االجتماعية الجمة
ى الفعؿ ورد ىذه المظالـ السياسية واالقتصادية التى صنعتيا النخب المحتكرة لمسمطة والرغبة ف

 . (16)والثروة
ف المالحظ تعدد أنواع السخرية والمضاميف السياسية الساخرة بوسائؿ اإلعالـ وتزايد عدد متابعييا فم     

قد شقت طريقيا إلى الحياة  بتمؾ الوسائؿ، ففي مصر ومع مطمع القرف العشريف كانت الصحافة الفكاىية
والبقاء، ومف أبرز الصحؼ والمجالت في ىذه الفترة التنكيت والتبكيت لمسيد عبداهلل النديـ، والنسناس 
وأبوزيد، والصوت الصارخ والصياد والرشيد واألزبكية، والنيؿ وصديؽ الفكاىة وغيرىا، وكانت الصحافة 

والخرافات وانتقاد إسراؼ المرأة في التحرر والسفور، كما  الفكاىية آنذاؾ وسيمة مف وسائؿ محاربة البدع
 .(17) قامت بدور كبير في مقاومة االستعمار عبر أساليبيا التيكمية الالذعة واتجاىيا الفكاىي الضاحؾ

ومف المبدعيف في مجاؿ الصحافة الساخرة الكاتب الصحفي جالؿ عامر، حيث يعد مف أىـ 
العربي، وكاف لو مدرسة جديدة ابتدعيا تعتمد عمى التداعي الحر  الكتاب الساخريف في مصر والعالـ

لألفكار والتكثيؼ الشديد وطرح عددًا كبيرًا مف األفكار في المقاؿ الواحد وربطيا معًا بشكؿ غير قابؿ 
لمتفكيؾ بحيث تصير المقالة وحدة واحدة متماسكة، ومف مقوالت الكاتب الساخر جالؿ عامر: "الحقيقة 

أوؿ دولة في التاريخ وآخر دولة في العموـ وىذا النوع مف الشعوب يسيؿ تحويؿ رأسو إلى كرة  تقوؿ إننا
 يتـ التالعب بيا.

كما يعد رساـ الكاريكاتير الكبير مصطفى حسيف مف العالمات المميزة أيًضا في الكاريكاتير       
لريشة المميزة والثاني صاحب المصري، حيث شكؿ مع الكاتب أحمد رجب ثنائيًا رائعًا فاألوؿ صاحب ا

وينتشر الكاريكاتير عبر وسائؿ شتى، ولعؿ أىـ تمؾ الوسائؿ اإلنترنت ، األفكار الرائعة والنقد الساخر
وذلؾ عف طريؽ ثالثة طرؽ أوليا: عبر موقع شخصي لمفناف مثؿ موقع أمية جحا، وثانييا: نشره عمى 

، وثالثيا: نشر الكاريكاتير عبر Arabia.comو  Islam online.netالمواقع اإلخبارية مثؿ موقع 
 . (18)اإلنترنت عمى مواقع الفرفشة ومنيا كازوزة أوف اليف

وبرغـ ما تعانيو الصحافة الساخرة مف تضييؽ، إال أنيا قابعة في صفحات الجرائد والمجالت،        
، ولكف استمرت اخرةما اختفت المجالت والصحؼ السوفي مقاالت وزوايا بعض الكتاب والصحفييف، ورب

الكتابة الساخرة، ولعؿ ما يثبت ذلؾ، انتشار صفحات ساخرة في المواقع االجتماعية كالفيس بوؾ وتويتر، 
والتي انطمقت وواكبت ثورات الربيع العربي، وقد يفسر وجود ىذه الظاىرة مؤخرا ارتفاع سقؼ الحرية، 

في عصر مواقع التواصؿ  اريكاتيروارتفاع صوت الشعوب إذ تفجرت طاقات الكتاب ورسامي الك
 .(19) االجتماعي، إذ ال وجود لمرقيب وكذلؾ ال توجد حاجة لتصريح بالعمؿ أو النشر
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وفي التميفزيوف فمعؿ مف أبرز أمثمة اإلطالالت السياسية الساخرة في عالمنا العربي تجربة باسـ     
في أمريكا " جوف ستيوارت" بقولو : لمف ال يوسؼ وبرنامجو "البرنامج" والذي أثنى عميو رائد ذلؾ المجاؿ 

يعرفني أنا باسـ يوسؼ األمريكي، أنا اقدـ برنامجا شبييا لبرنامج باسـ، وقد ظير برنامج باسـ يوسؼ 
برنامج "البرنامج مع مثؿ:  مثمو مثؿ العديد مف البرامج السياسية الساخرة خاصة بعد ثورات الربيع العربي

ب شو" "أبو حفيظة"، "عز ، "أسعد اهلل مساءكـ"، "جوتيوب"، "الميمة مع ىاني"، "بني آدـ شو"باسـ يوسؼ"،
 .وغيرىا مف البرامج الساخرة

أنيا تستخدـ النص المرتجؿ والحوار وفي دراسة تحميمية لمجموعة مف ىذه البرامج كشفت النتائج 
التمثيمي والحديث المباشر والرسـ الكاريكاتيري فى طرح المضاميف المقدمة بيا مستخدمة في ذلؾ 

ىذه أف النتائج االسكتشات واالستعراضات الغنائية والحركات واإليحاءات كعناصر لمجذب، وأظيرت 
وعات والقضايا السياسية، ثـ االجتماعية والفنية البرامج التميفزيونية الساخرة اىتمت بتناوؿ الموض

واالقتصادية، كما بينت أف مؤسسة الرئاسة والسمطة التنفيذية والتيارات السياسية كانوا األكثر استيدافًا مف 
خالؿ البرامج الساخرة، كما أوضحت أف أكثر الشخصيات انتقادًا كانت رئيس الدولة، ثـ رئيس الوزراء 

رشد العاـ لجماعة اإلخواف المسمميف، كما بينت نتائجيا أف المحاكاة الساخرة والتالعب والوزراء، ثـ الم
 . (04)باأللفاظ والمبالغة مف أكثر أساليب النقد الساخر استخداما فى البرامج الساخرة 

الشباب مف تابعيا كما باتت مواقع التواصؿ االجتماعي أحد منافذ اإلعالـ وكذا السخرية حيث ي
ث عف الرأي والتعبير والسخرية، ومف أبرز المتحكميف في السخرية عمى تمؾ المواقع أصحاب أجؿ البح

فييات والفوتوشوب وعدد المتابعيف ليـ، ولعؿ االفالـ ىي المصدر الرئيسي ألأسمحة الكوميؾ والسكربت وا
وقع ، وىناؾ أيضا مألؼ متابع 66لى رقـ إلصنع الكوميكس الساخرة والتي وصؿ عدد متابعييا 

"Asa7be Sarcasm Society مميوف ومئة ألؼ متابع، وىناؾ  11لى إ" التي وصؿ عدد متابعيو
، "فاصؿ مش إعالمى"، "يوميات زوجة مفروسة"مثؿ مرتفع أيضا صفحات أخرى ليا مردود جماىيري 

 .(01)وغيرىا مف الصفحات ،"نكت ساخرة"، "بابا جاب موز"
 

 مفهوم السخط السياسي:
"السخط السياسي بأنو (  Joseph N. & Kathlenn H,1997جوزيؼ وكاثميف ) يعرؼ

نوع مف التقييـ السياسي، وىو عبارة عف عدـ الثقة التي تتقؿ مف قادة أو جماعات سياسية معينة إلى 
كما تفسد األشخاص المشاركيف فييا،  -العممية السياسية –العممية السياسية ككؿ، والتي يعتقد األفراد أنيا 

 .(00) أنيا تجذب إلييا األشخاص الفاسديف ليشاركوا فييا
( "السخط تجاه النظاـ السياسي بأنو االعتقاد في أف الرئيس Erica 2004إيريكا ) وعرؼ 

( بأف السخط ,Nicholas  (2001، وأضاؼ نيكوالس (00)والحكومة ال يستحقاف االحتراـ والتأييد"
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السياسي ىو اتجاه يتسـ بالمرارة واالمتعاض مف دوافع ونوايا سياسييف معينييف في ظؿ ظروؼ معينة 
(00). 

يقصػػػد إجرائيػػػا بالسػػػخط السياسػػػي الميػػػؿ التخػػػاذ مواقػػػؼ ناقػػػدة نحػػػو األداء الحكػػػومي وعػػػدـ الثقػػػة و 
 المؤسسات السياسية الحالية القائمة. لمشخصيات و والتأييد 

 

   السخط السياسي:أسباب 
يعدد الباحثوف األسباب التي تؤدي إلى وجود حالة مف السخط السياسي لدى عامة الجميور تجاه 

 :(02)السياسييف والرموز الحكومية، ويمكف استخالص ىذه األسباب فيما يمي
 وجود فواصؿ زمنية واسعة بيف الوعود واألداء الفعمي لمقادة السياسييف، وارتفاع معدؿ استخداـ .1

 الشعارات الغامضة في لغة رجاؿ السياسة.
يسود الشعور بالسخط بيف الجميور عند شعورىـ بأف المصالح والمكاسب الشخصية لمسياسييف تمثؿ  .0

الدافع واليدؼ األساسي لدييـ، أما الصالح العاـ فيأتي في مرتبة متأخرة وقد تكوف الثانية عمى أحسف 
 الدافع مف حساباتيـ كمية وىو ما يزيد مف سخطيـ سياسيًا.تقدير، وربما يشعر الجميور بسقوط  ىذا 

إحساس المواطف بالقمؽ السياسي وبأف المستقبؿ يتسـ بعدـ األماف وانعداـ األمؿ في إيجاد وظيفة  .0
 مستقرة أو ذات عائد يكفي متطمبات الحياة.

عداد بالمؤسسات التعممية عم .0 ى مدار سنوات تعميمو، اتساع الفجوة بيف ما يتمقاه المواطف مف تعميـ، وا 
وبيف ما يحتاجو مف معارؼ وميارات حياتية لمواجية المشكالت المختمفة في مجتمعو عقب انتياء 

 فترة اإلعداد العممي.
تزايد معدالت المشكالت التي يواجييا المواطف، مع نقص واضح في مستوى الدخؿ لمفرد أو  .2

ء والمشاكؿ التي تتراكـ بتقادـ الوقت مثؿ ضعؼ انخفاض لقيمة العممة اقتصاديا، مما يزيد مف األعبا
 الرعاية الصحية، عدـ وجود عائد عمى التعميـ، البطالة وزيادة معدالتيا، الخدمات التي تكفميا الدولة.

إحساس بعض الطبقات بعدـ وجود مخرج مف األزمات التي يتعرض ليا مجتمعيـ نتيجة التوزيع غير  .6
 في وجود حياة أفضؿ مستقبال. العادؿ لمثروات مما يفقدىـ األمؿ

ويترتب عمى السخط السياسي نتائج عدة منيا؛ عدـ استقرار الحياة السياسية، كما ينتج عف 
السخط السياسي تأكؿ شعبية السمطة السياسية، وزيادة الخالؼ السياسي بيف الحكومة وأفراد الشعب، 

العامة، وبذلؾ يصبح السخط سالح واتساع الفجوة بينيما مما يحوؿ دوف وضع أو تنفيذ السياسات 
أيديولوجي وعرض لتمؾ القوى الثقافية والمؤسسية التي تفسد النواحي المختمفة لمحياة السياسية، وتمنع 

 .(06) التحوالت االجتماعية
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 المضامين اإلعالمية الساخرة والسخط السياسي:
مف المفاىيـ التى تسيـ فى إبراز الحقائؽ واألفكار السمبية فى صورة تغزى بمقاومتيا  السخرية

يقاؼ مفعوليا بطرؽ سممية فيي تييئ النفوس لمثورة عمى الظمـ واالنحراؼ وتفتح العيوف  والرد عمييا وا 
ة لألحداث عمى النقائص التى يحاوؿ أصحابيا أف يبعدوىا عف مواطف الضوء، فيى فف المواجية اإلنساني

والظواىر ومواجية طبيعية تمقائية وتعتمد عمى حسف التوصيؿ ودقة الوعي والقدرة عمى التجاوب السريع 
فى النفاذ إلى العقوؿ والتأثر بيا مما يتيح ليا االنتشار واالتصاؿ بالرأى العاـ وتصبح مف المكونات 

 .(07)رويج الجماعياألساسية لموعي القومي وليا دور فى تجديد النشاط النفسي والت
السياسية تعبر عف مشاعر الناس وىي فضاًل عف ذلؾ تعبر عف القدر الذى تغمي بو  والسخرية

صدور الناس حياؿ مواقؼ سياسية معينة وىي صورة ممطفة ليذا الغمياف ومما يدؿ عمى أىمية السخرية 
رىـ ضغط سياسي وعمى ذلؾ السياسية أف السياسييف يعدونيا ضغطًا سياسيًا ألف رد فعؿ الشارع فى نظ

فالسخرية السياسية ال تستيدؼ اإلضحاؾ فقط لكنيا جزء مف الموقؼ السياسي والرؤية السياسية لمناس 
التى تيدؼ إلى اإلضحاؾ فقط  -وعمى ىذا األساس يمكف أف نفرؽ بيف المسرحيات السياسية مثالً 

 .(08)ذع لمغايةوالمسرحيات التى تجعؿ اإلضحاؾ وسيمة إلى النقد السياسي الال
 Realization (09)of)عماؿ العقؿ ا  و  (Wit)لى المزج بيف خفة الظؿ إالسخرية السياسية  وتستند

the Mind) وفى ىذا االطار تتخذ ىذة السخرية عدة اساليب منيا: المضاىاه أو المقارنة ،(Analogy) 
وتقـو  (Hyperbole)والتى تقوـ عمى عقد مقارنات بيف أشياء تبدو بعيدة عف بعضيا البعض، والمبالغة 

شياء بدرجة كبيرة تفوؽ واقعيا ألفعاؿ أو األطباع االستيزاء مف خالؿ استخداـ كممات تعظـ اانعمى خمؽ 
لمستمع أو القارئ ألى ، ويستخدـ بيدؼ دفع ا(Rhetorical Question)والتساؤؿ الساخر  ،(04)الفعمى

 .(01)التفكير فى االجابة الضمنية لو
وعف طريؽ السخرية والنكتو والفكاىة تنتقد بعض المؤسسات السياسية وبعض الشخصيات 
والسموكيات بيدؼ خفض التوتر أو تصحيح األخطاء، ومياجمة الوضع الراىف فى السياسية الذى يكوف 

 ، والعمؿ عمى تجنبيا.(00)ينبغي الحذر منيا تحذيرمحصمة لممارسات خاطئة مما ينذر بأخطار 
وكثير مف الناس يؤمنوف أف السخرية إحدي طرؽ تغيير الواقع أو ىى إحدي أشكاؿ المقاومة، 
 واألدب الساخر ال يقصد اإلضحاؾ فقط، بؿ لو أىداؼ وغايات أىميا: الحفاظ عمى قيـ المجتمع العميا،

والطبع  اتجاه متطرؼ؛ ألف السخرية تياجـ دائمًا التصمب فى الفكرتكريس السموؾ القويـ، تعديؿ مجري 
والسموؾ، ساعية لجعؿ طباع المجتمع أكثر مرونة، كما أف السخرية تترجـ حالة روحية حية حيف تنحرؼ 

 .(00)القيـ ويسود الزيؼ
عالـ وأداة تعبير سياسي"، "األمر الذي يجعميا فالمضاميف الساخرة  "قوة تمثؿ "وسيمة تواصؿ وا 

، ومف دراسة حوؿ الصحافة الساخرة (00)إعالمية مؤثرة ال غني عنيا فى حياتنا اليومية سياسيًا واجتماعيًا"
وكيفية توظيفيا إعالميا نجد أف وظيفة األخبار احتمت المرتبة الثانية فى اإلعالـ الساخر، وأف الرأى 
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واألعمدة الصحفية الساخرة ورسـو  ، كما ىو فى مقاالت الرأى (02)احتؿ المركز  األوؿ واألىـ فيو 
الكاريكاتير والقنوات الفضائية ومواقع االنترنت العربية والعالمية المخصصة لمفكاىة والضحؾ ومواقع 

 رسامي الكاريكاتير وممثمي الكوميديا، وشبكات التواصؿ االجتماعي عمى الشبكة العنكبوتية. 
اإلخبارية في وسائؿ اإلعالـ لقياميا بغرض مشاعر النفور الباحثيف الموـ لممواد ولذا يوجو بعض  

السياسي )وخاصة في المجتمع األمريكي( نتيجة افتقار التغطية اإلعالمية لمعمؽ، وتركيزىا عمى 
المنافسات السياسية، واستخداميا لممقاطع الصوتية القصيرة واتخاذىا اتجاىا عدائيا ىجوميا نحو 

مى كؿ ما ىو سمبي، ويتـ تجاىؿ كؿ ما ىو ايجابي، مما يؤدي إلى تعميؽ المسئوليف حيث يتـ التركيز ع
 .(06)اإلحساس بالسخط والالمباالة مما يقمؿ بدوره مف مشاركة الجماىير في العممية الديمقراطية

ىمجاالتىوحدودىالدرادـة:
 .منوفيةالحدود المكانية: اقتصرت الدراسة الحالية عمي عينة مف الجميور بمحافظتي القاىرة وال -1
 .01/10/0416وحتى  1/10/0416طبقت الدراسة الحالية خالؿ الفترة مف الحدود الزمنية:  -0
مفػردة وممػف تتػراوح أعمػارىـ  044حدود بشرية: طبقت الدراسة عمي عينة مف الجميور بمغ قواميا  -0

 سنة. 64إلى  18فيما بيف 
ىالدراداتىالدابقة:ى

 –بعد اإلطالع عمى التراث العممي المتاح لـ يتـ العثور عمى دراسات عربية مماثمة ليذه الدراسة 
وقد وجد الباحث العديد مف الدراسات السابقة التي تقترب مف موضوع  -وذلؾ عمى حد عمـ الباحث

عرض الدراسات السابقة  الدراسة أو تتناوؿ أحد متغيراتيا البحثية سواء العربية أو األجنبية، وفيما يمي  يتـ
بعد تقسيميا يتناوؿ األوؿ البرامج الساخرة، بينما يتناوؿ الثاني الدراسات التي اىتمت بالسخط السياسي 

 ألحدثمف األقدـ إلي ا وتـ عرض ىذه الدراسات عمي أساس الترتيب الزمني لياوالسخرية السياسية، 
 وكذلؾ أوجو االستفادة منيا: 

 .تناولت البرامج الساخرة سات التي:الدرا أوال:
دراسة حوؿ "صورة المسئوليف الحكومييف فى الكاريكاتير  (07)(0440ثروت فتحي )أجرى 

استيدفت رصد مالمح صورة المسئوليف الحكومييف كما يعكسيا مضموف الكاريكاتير السياسي  السياسي"
، وتوصمت نتائجيا إلى إبراز الكاريكاتير لممسئوليف الحكومييف،  المنشور فى جريدتي األخبار وأخبار اليـو

ة أو اجتماعية، فضاًل عف نجاحو فى تناوؿ العديد مف القضايا األساسية سواء كانت اقتصادية أو سياسي
وفى تناوؿ عدد كبير مف المسئوليف الحكومييف فى مصر؛ وقدرتو عمى النجاح في تجسيد بعض جوانب 

 شخصية رئيس الوزراء. 
بمعرفة أثر البرامج Michael P & Joshua. C. (0442)(08 )دراسة مايكؿ وجوشوا  واىتمت

ت االنتخابية، واعتمدت عمى ثالثة أنواع مف الكوميدية السياسية المسائية عمى صورة المرشح أثناء الحمال
البرامج المسائية الكوميدية وىي المونولوجات الكوميدية وبرامج المحاكاة الساخرة والبرامج الحوارية التى 



 
 

 www.epra.org. eg                                     www.jprr.epra.org.eg                  مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط  – الرابع عشرالعدد  274

استضافت المرشحيف، وتوصمت نتائج الدراسة إلى أف المضموف السياسي الكوميدي المقدـ بيذه النوعية 
واقؼ السياسية وعمى صورة المرشحيف السياسييف لدى جميورىا، قدرة ىذه مف البرامج يؤثر عمى الم

النوعية مف البرامج عمى تقديـ فوائد فورية لممرشح السياسي بالرغـ مف عرضيا لصور سمبية عف المرشح 
لدي الجميور، حيث أنيا تعمؿ عمى تجميع المواقؼ الخاصة بأى مرشح وتركز عمييا وخاصة المواقؼ 

 السمبية. 
"القضية الفمسطينية فى الكاريكاتير السياسي فى  (09)( 0446عالجت دراسة رويدة سمماف جمعو)و 

رسمًا كاريكاتيريًا تـ  004مف خالؿ دراسة تحميمية مقارنة" وحممت  –الصحؼ األسبوعية الصادرة فى غزة
ة األسري قائمة نشرىا بصحؼ: الرسالة، والكرامة، والصباح الفمسطينية. ومف نتائج الدراسة تصدر مشكم

اىتمامات أقساـ الكاريكاتير فى الصحؼ عينة الدراسة، فضاًل عف التركيز الواضح عمى الشخصيات 
الفمسطينية فى الكاريكاتير السياسي، وتمثمت أىداؼ الرسوـ الكاريكاتورية فى الصحؼ عينة الدراسة فى: 

، يمييـ ىدفي التوجيو واإلصالح، وتفسير التأييد والمناصرة، وانتقاد األوضاع الراىنة فى قائمة الصدارة
 التاريخ. 

إلى التعرؼ عمى تأثير برامج Larissa Dorman(0446 )(04 )وىدفت دراسة الرسيا دورماف 
الكوميديا السياسية عمى المشاركة السياسية لدي الشباب األمريكي واعتمدت عمى استطالعيف منفصميف، 

ى العاـ واألبحاث فى معيد العمـو السياسية بجامعة ىارفارد، المسح األوؿ والذى أجراه مركز روبر لمرأ
أما المسح الثاني فقد أجراه مركز السياسة العامة فى جامعة بنسمفانيا، والغرض األساسي مف ىذه الدراسة 
ىو تحديد إذا ما كاف ىناؾ عالقة بيف التعرض لبرنامج "ذا دايمي شو مع جوف ستيوارت" والمشاركة فى 

ياسية، وكشفت النتائج أف التعرض لبرنامج " ذا دايمي شو مع جوف ستيوارت" لو تأثير إيجابي الحياة الس
عمى المشاركة السياسية بيف الشباب األمريكي حيث ارتبط التعرض لمبرنامج مع مستويات عالية مف 

مف  المشاركة السياسية، كما اتضح أف مشاركة المشاىد فى برنامج "ذا ديمي شو مع جوف ستيوارت"
 خالؿ الكوميديا والسخرية تؤدي إلى زيادة المشاركة فى الحياة السياسية. 

إلى "إعادة النظر فى  Dexton R.Stewart (0447 )(01)وسعت دراسة ديكستوف ستيوارت 
ذا دايمي شو": وكيؼ يساىـ اليجاء فى المشاركة السياسية والثقة بيف جماىير الشباب" واستيدفت  تأثير

ذا دايمي شو مع جوف ستيوارت" عمى الفعالية السياسية  ج النقد الساخر مثؿ برنامج"فحص تأثير برام
وكيؼ يساىـ فى المشاركة السياسية والثقة فى السياسييف بصفة عامة وفحص أى عالقة بيف البرامج 
التميفزيونية الساخرة والمشاركة السياسية والثقة بيف جماىير الشباب وشمؿ االستطالع الخاص بيذه 

عاما وطرحت عمييـ العديد مف األسئمة حوؿ  00-18مفردة تتراوح أعمارىـ مف سف  624الدراسة 
استيالكيـ لوسائؿ اإلعالـ والمشاركة السياسية عمى المستوييف اإليجابي والسمبي وتصوراتيـ بشأف الثقة 

شو وتقدير كولبيرت  السياسية، وتوصمت النتائج إلى زيادة مستويات المشاركة السياسية لبرنامج ذا ديمي
ولكف انخفضت مستويات الثقة السياسية، ما تبيف وجود عالقة كبيرة بيف زيادة التعرض لمبرامج 
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التميفزيونية الساخرة والثقة السياسية حيث وجد أف متغير الثقة السياسية نحو الحكومة والسياسييف لدي 
و االنخفاض بينما ارتفعت مستويات الثقة المشاىديف األكثر متابعة ليذه النوعية مف البرامج يتجو نح

بشكؿ عاـ كمما زاد االستيالؾ لألخبار التقميدية وظير وجود اتجاه ايجابي مف "ذا ديمي شو مع جوف 
تقدير كولبيرت" أكثر مف البرامج اإلخبارية التقميدية، وتبيف أف البرامج التميفزيونية الساخرة  ستيوارت" و"

تقرير كولبيرت" يمكف أف تكوف ليا شرعية كمصدر لممعمومات  يوارت" و"مثؿ "ذا ديمي شو مع جوف ست
 . مثؿ البرامج اإلخبارية التقميديةالسياسية مثميا 

 نصؼ كممة" " عمى  تحميؿ مضموف عمود"(00)( 0448وركزت دراسة محمد حساـ الديف )
لمكاتب أحمد رجب فى جريدة األخبار، وعمود "الركف البعيد" لجالؿ عامر بجريدة البديؿ، وبمغت العينة 

رسمًا كاريكاتيريا سياسيًا ساخرًا، ومف نتائج ىذه الدراسة تنوع أساليب السخرية  010فى حجميا النيائي 
اة، والعبث، والمضاىاة، فضاًل عف السياسية فى األعمدة موضع البحث ما بيف التورية، والمفارقة، والمحاك

وجود عالقة بيف نوع الصحيفة وتوجو الكاتب مف ناحية، وأسموب السخرية المتبع فى المادة الصحفية 
 الساخرة مف ناحية أخري. 

بالبحث في البناء المعاصر لمسخرية السياسية فى Jarret (0449 )(00 )واىتمت دراسة جاريت 
لدراسة التحميمية لمضموف فقرتيف تـ اختيارىما بشكؿ عمدي مف حمقات برنامج تقدير كولبرت وأجريت ا

، بحيث ارتبطا بأكثر القضايا التى أثيرت تمؾ الفترة 0448البرنامج موضع الدراسة فى شير مايو عاـ 
 ير كولبرت" يعتبر شكاًل جديدًا ومتميزاً ر فى الواليات المتحدة األمريكية. ومف نتائج الدراسة أف برنامج "تق

مف أشكاؿ السخرية السياسية إذ يقوـ عمى استخداـ الحيؿ التعبيرية فى تقديـ نوع مف االنتقاد الفكاىي 
لممناخ السياسي واالجتماعي والثقافي السائد فى أمريكا. وجاء أسموب أو نمط التعبير المغوي ذا الطابع 

البرنامج موضع الدراسة فى إلقاء  اإليحائي فى مقدمة أساليب أو أنماط المعالجة الساخرة التى يستخدميا
 الضوء عمى مختمؼ أوجو القصور السياسي. 

عمى معرفة تأثير برامج السخرية  Katerina Matsa(0414) (00)وحرصت دراسة كاتريف ماتزا 
السياسية المقدمة بالتميفزيوف عمى المشاركة السياسية فى اليوناف، واعتمدت ىذه الدراسة عمى إجراء 

يونانيا مف الميتميف  220نترنت لعينة متطوعيف بمغت فى حجميا النيائي إلرونيا عبر الكتإاستبيانا 
بالسياسة، ومف نتائج ىذه الدراسة أف البرامج التميفزيونية السياسية الساخرة فى اليوناف باتت تؤثر فى 

جاىاتيـ نحو إدراؾ مشاىدييا لمقضايا السياسية الداخمية والخارجية، بؿ وتؤثر فى تشكيؿ رؤيتيـ وات
المشاركة فى الحياة السياسية فى اليوناف، كما أف ىذه البرامج أصبحت بمثابة مصادر المعمومات 

 السياسية الرئيسية لمشاىدييا. 
بدراسة "السخرية السياسية واألخبار السياسية" وىى دراسة  Neacsu (0411 )(02)وقاـ نياكسو 

جوف ستيوارت، وتـ إجراء ىذه الدراسة مف خالؿ تحميؿ " والذى يقدمو The Daily Showحالة لبرنامج "
. 04/1/0414وحتى  01/1/0449حمقة مف حمقات البرنامج المشار إليو خالؿ الفترة  171مضموف 
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( الكوميدي يقوـ عمى معالجة األحداث السياسية مف منظور TDSومف نتائج ىذه الدراسة أف برنامج )
تقديـ التفاصيؿ اإلخبارية، وىو ما يقمؿ مف قدرتو عمى تعزيز  ساخر قد يبعده فى كثير مف األحياف عف

المعرفة بالواقع السياسي لدي مشاىديو، بؿ ويتسبب فى حدوث بعض الغموض أو االلتباس لدييـ نتيجة 
 افتراض معرفتيـ المسبقة بالحدث وعدـ الحاجة إلى نشر تفاصيؿ قبؿ التناوؿ الساخر لو. 

والتي ركزت عمى المحاكاة الساخرة والتيكـ Garvin" (0411 )(06 )وتوصمت نتائج دراسة جارفف"
مواطنًا  04واستخدمت المنيج التجريبي مف خالؿ المقارنة بيف مجموعتيف بمغ قواـ كؿ منيما  السياسي"

أمريكيًا، وكشفت نتائجيا عف وجود فروؽ دالة بيف مجموعتي البحث مف حيث مدي الثقة فى الرئيس 
ادات الحزبيف الجميوري والديموقراطي فى الكونجرس، واالتجاه نحوىـ، وذلؾ نتيجة األمريكي أوباما وقي

تعرض كؿ منيما لنمطيف مختمفيف مف السخرية، إذ أدي التعرض لنمط المحاكاة الكوميدية المحدودة إلى 
ة المعارضة الواضحة وضعؼ الثقة، بينما أدى التعرض لنمط التيكـ الصارخ إلى التأييد الشديد والثق

 الواضحة. 
إلى تعرؼ العالقة بيف التعرض لمسخرية السياسية Nisbett (0411 )(07 )وىدفت دراسة نيسبت 

دراؾ مف تتناوليـ ىذه السخرية واعتمدت ىذه الدراسة عمى استخداـ منيج المسح لتحميؿ مضموف   0وا 
 (Real Time, The Colbert Report, The Daily Show)حمقات كاممة مف حمقات برامج 
 ,With Laurence, Final Word)حمقات إخبارية مف برامج  0باإلضافة إلى تحميؿ مضموف 

Hardball with ChrisMats,ews, With Chuck Todd)  كما قاـ الباحث باستطالع رأى عينة
ئج طالبًا مف جامعة "أوكالما" بالواليات المتحدة األمريكية ومف نتا 000عمدية بمغت فى حجميا النيائي 

الدراسة وجود فروؽ دالة بيف مشاىدي البرامج السياسية الساخرة ومشاىدى البرامج اإلخبارية الجادة فى 
تفاعميـ مع مضموف البرامج المقدـ ليـ، لصالح مشاىدي البرامج الساخرة، وكذلؾ فى إدراكيـ لألشخاص 

 التى تتناوليا ىذه البرامج مف حيث الييئة والمكانة واألدوار. 
السخرية فى البرامج الحوارية  Mohamed Imtiaz (0410)(08)ت دراسة محمد امتياز وتناول

الباكستانية" حيث استيدفت تعرؼ تأثير التناوؿ الساخر لممحاور مع ضيفو وتحميؿ  فى وسائؿ اإلعالـ
األحداث مف منظور ساخر، واتجاىات الجميور نحو القضية محؿ الحوار ، والصورة الذىنية لمشخصيات 
اؿ العامة مف خالؿ التعرض لمبرامج الساخرة، وبينت نتائج الدراسة أف السخرية الالذعة التى تفجر انفع

الضيوؼ لمدفاع عف مبادئيـ كانت السمة الغالبة في ىذه البرامج. حققت البرامج الساخرة أعمي نسبة 
مشاىدة بيف المبحوثيف، شكمت القضايا االقتصادية الفئة األولي ويمييا القضايا السياسية نظرًا لضعؼ 

سئوليف بالظيور فى البرامج التعاطي بالديمقراطية فى المجتمع الباكستاني، وأكدت النتائج اىتماـ الم
الساخرة لكسب الشعبية، وثبت وجود سمات إيجابية بيف استضافة الشخصيات العامة فى البرامج الساخرة 

 واالتجاه اإليجابي لدي الجميور نحوىا.
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بدراسة حوؿ التعرض لمسخرية السياسية عبر مواقع  (09)( 0410إسالـ أحمد عثماف )اىتـ و 
قتو بإدراؾ الواقع السياسي فى مصر حيث ركزت الدراسة عمى خالؿ تحميؿ الشبكات االجتماعية وعال

 0/7/0410مضموف عينة مف المواد السياسية الساخرة المنشورة عمى موقع الفيس بوؾ خالؿ الفترة مف 
مف مشاىدي  044باستخداـ أسموب األسبوع الصناعي، فضال عف استبياف رأى  9/14/0410وحتى 

ئج ىذه الدراسة أف غالبية المواد السياسية الساخرة عمى الفيس بوؾ تـ عرضيا مف ىذه المواد. ومف نتا
خالؿ وضع مضموف دوف تقديـ عنواف معبر عنو، وأف قالبي" المحاكاة الساخرة"، و"المضاىاة أو 
المفارقة" ىما األكثر استخدامًا فى عرض ىذه المواد والتى تربط األفكار التى تروج ليا والعناصر التى 

دراستو  (24) (0410تتناوليا باألحداث الجارية فى المجتمع المصري، وتابع دراسة إسالـ أحمد عثماف )
بدراسة تحميمية" أخرى  -"لمسخرية السياسية عبر مواقع الشبكات االجتماعية بيف الحرية والمسئولية

 1/1/0410لمضموف عينة مف المواد السياسية الساخرة المنشورة عمى موقع الفيس بوؾ خالؿ الفترة 
لديمقراطي فى مصر، ومف باعتبار ىذه الفترة تمثؿ البداية الفعمية لمرحمة التحوؿ ا 8/0/0410وحتى 

نتائج ىذه الدراسة، أف غالبية المواد السياسية الساخرة موضع التحميؿ عكست مستوي متوسط واضح مف 
اإللتزاـ األخالقي، أكدت نتائجيا عمى وضوح االتجاه السمبي فى معالجة دور النظاـ السياسي القائـ فى 

 لفيس بوؾ. مصر بالمواد السياسية الساخرة المنشورة عمى موقع ا
إلى تعرؼ دور البرامج الساخرة في ادراؾ المراىقيف  (21)(0410وسعت دراسة وفاء فرغؿ فرج )

ناث، واستخدمت إلمفردة مف الذكور وا 044لواقعيـ االجتماعي، وطبقت الدراسة عمى عينة قواميا 
تائج الدراسة أف أىـ الباحثة منيج المسح بالعينة، واستخدـ االستبياف كأداة لجمع البيانات، ووكشفت ن

%، ثـ 2022أسباب متابعة البرامج الساخرة أنيا تتناوؿ االحداث الجارية العالمية والمحمية وجاءت بنسبة 
%، كما ظير أف أىـ البرامج السياسية الساخرة 00207الىتماميا بيمـو الشعب المصري ومشكالتو بنسبة

%، وفى الترتيب الثانى برنامج 67280الوؿ بنسبة المفضؿ متابعتيا ىي "برنامج البرنامج في الترتيب ا
%، كما أكدت النتائج أف ادراؾ المراىقيف لمواقع االجتماعي مف خالؿ البرامج الساخرة 2022أبو حفيظة 

عالمية فقدت الثقة والتقدير، وانتشار ظاىرة استخداـ األلفاظ الخادشة إلتمثؿ في اف بعض الشخصيات ا
ف حرية الرأي مازالت مقيدة، ثبت وجود عالقة دالة احصائيا بيف كثافة مشاىدة لمحياء بيف المراىقيف، وأ

المبحوثيف لمبرامج الساخرة التي تعرض بالقنوات الفضائية ومستوى ادراؾ الواقع االجتماعي، توجد فروؽ 
 االناث.دراؾ الواقع االجتماعي لدييـ لصالح إذات داللة إحصائية بيف المبحوثيف وفقا لمنوع عمى مقاييس 

عمى معرفة عالقة التعرض لمبرامج السياسية الساخرة  (20) (0412ودأبت دراسة أحمد عويس )
التميفزيونية بالعنؼ المفظي لممراىقيف، واستخدمت الدراسة منيج المسح بالعينة وطبقت الدراسة عمى عينة 

مفردة، وبينت نتائج الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف  024بشرية مف المراىقيف قواميا 
اإلناث عمى مقياس التعرض لمبرامج السياسية الساخرة التميفزيونية لصالح متوسطات درجات الذكور 

الذكور، وكذلؾ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات مبحوث المناطؽ الريفية 
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ومتوسطات درجات مبحوث المناطؽ الحضرية عمى مقياس التعرض التعرض لمبرامج السياسية الساخرة 
أناث(  –ذكوردالة احصائيا بيف النوع ) بحوثى المناطؽ الحضرية، وجود عالقةالتميفزيونية لصالح م

ومدى اعتقاد المبحوثيف أف البرامج السياسية الساخرة التميفزيونية  تمعب دورًا في نشر العنؼ المفظي، 
وتبيف وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات المبحوثيف عمى مقياس العنؼ المفظي تبعا 
الختالؼ كثافة مشاىدة البرامج السياسية الساخرة بالقنوات التميفزيونية، كمما زادت كثافة المشاىدة زاد 

 المبحوثيف مف استخداـ العنؼ المفظي.
لمعناصر اإلخراجية في البرامج التميفزيونية  (20)( 0412وفي دراسة ميدانية أجرتيا ريياف عمراف  )      

مراىقيف لمقضايا السياسية، كشفت النتائج  أف البرامج الساخرة كميا مسجمة وقاـ الساخرة وعالقتيا بادراؾ ال
بتقديميا غير متخصصيف وذكور جميعيـ أي ال تقبؿ االناث عؿ تقديـ تمؾ النوعية مف البرامج، وجاءت 
جميع البرامج الساخرة عمى قنوات خاصة وكميا مف انتاج خاص ولـ يقدـ أي برنامج عمى شاشات 

زيوف المصري، وتمثمت أوجو استفادة المراىقيف مف البرامج التميفزيونية في بالترتيب في "المتعة التميف
والتسمية"، " والتخمص مف الممؿ والضيؽ  قضاء وقت الفراغ " و " التعرؼ عمى شخصيات مشيورة " 

 و"األستفادة مف تجارب االخريف ".
دوافع تعرض تعرؼ راسة سعت خالليا بد (20)( 0412وقامت وردشاف عبدالمطمب حسف )       

شباعات المتحققة منيا، وطبقت الدراسة عمى إلالمراىقيف لمبرامج السياسية الساخرة بالقنوات الفضائية وا
مفردة، واستخدـ االستبياف كأداة لجمع البيانات، وكشفت نتائجيا  044عينة بشرية مف المراىقيف قواميا 
في الترتيب  "البرنامج"المفضؿ متابعتيا مف قبؿ المبحوثيف كاف "برنامج أف أىـ البرامج السياسية الساخرة 

وؿ، ثـ برنامج بنى آدـ شو، تمثمت أىـ دوافع مشاىدة المراىقيف لمبرامج الساخرة بالقنوات العربية ألا
ة الفضائية في" لممتعة والترفيو"، تالىا ألنيا "تزودني بوجيات نظر مختمفة"، ولمعرفة األحداث السياسي

بشكؿ ساخر، وجود عالقة ارتباطية دالة احصائيا بيف االشباعات التى تحققيا مشاىدة المراىقيف لمبرامج 
 .الساخرة ودوافع استخداميـ لتمؾ البرامج 

لموقوؼ عمى دور البرامج الساخرة فى تشكيؿ  (22)( 0412دراسة والء فايز السريتي )ىدفت و 
تنتمي الدراسة إلى اتجاىات الجميور نحو األحداث الجارية فى مصر مف خالؿ دراسة تحميمية وميدانية 

الدراسات الوصفية، واستخدمت الباحثة منيج المسح بشقيو )التحميمي والميداني( لتحميؿ عينة مف البرامج 
عاما، وطبقت الدراسة عمى  64 -18ف الجميور لمفئات العمرية مف الساخرة، والتطبيؽ عمى عينة م
مفردة مف الذكور واإلناث مناصفة، بمحافظتي القاىرة والمنوفية،  044عينة عشوائية حصصية قواميا 
وجود عالقة ارتباطية دالة بيف مستوي تعرض المبحوثيف لمبرامج الساخرة وتوصمت نتائج الدراسة إلى 

ألحداث الجارية"؛ حيث أتضح وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائيًا بيف مستوي واتجاىاتيـ نحو ا
السموكي التجاىاتيـ نحو األحداث  –الوجداني  –تعرض المبحوثيف لمبرامج الساخرة ) المكوف المعرفي 
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 الجارية(، كما تبيف وجود عالقة دالة إحصائيًا بيف مستوي تعرض المبحوثيف مف الجميور لمبرامج
 الساخرة ومستوي اىتماميـ بالتعرؼ عمى األحداث الجارية بمصر. 

عمى تحديد طبيعة العالقة بيف تعرض الشباب  (26)( 0416وحرصت دراسة إيماف حسيف )
لمبرامج الساخرة في القنوات الفضائية والقيـ التربوية لدييـ وذلؾ باستخداـ المنيج الوصفي بأداتيو تحميؿ 

مج الساخرة شممت )البرنامج، جوتيوب، أسعد اهلل مساءكـ مف جديد، بني آدـ المضموف لعينة مف البرا
شو، أبمة فاىيتا(، وأداة استبياف تـ تطبيقيا عمي عينة عشوائية مف شباب جامعتي المنيا والقاىرة قواميا 

ـ مفردة، كما اعتمدت الدراسة عمي مقياس لمقيـ التربوية مف إعداد الباحثة شمؿ كاًل مف )القي 244
السياسية، القيـ الدينية، القيـ االجتماعية(، وكانت أىـ نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطيو عكسية دالة 
إحصائيًا بيف درجة تعرض الشباب الجامعي لمبرامج التميفزيونية الكوميدية الساخرة ومستوي القيـ 

ة تعرض الشباب الجامعي لمبرامج السياسية، كما ثبت وجود عالقة ارتباطيو طردية دالة إحصائيًا بيف درج
ودرجة االىتماـ بالقضايا السياسية، توصمت نتائج الدراسة إلي أف  –التميفزيونية الكوميديو الساخرة 

% مواقؼ 08.97% مف طرؽ عرض البرامج لمقيـ والسموكيات كانت الحديث المباشر، ثـ 09.06
والمواد المرئية مف القنوات الفضائية وىو اسموب وسموكيات وىذا مايؤكده اعتماد البرامج عمي الفيديوىات 

المضاىاة بأف يأتي بالشيء وضده فقد كانت البرامج تستعيف بفيديوىات مختمفة وقرارات سياسية مختمفة 
لنفس الشخص وعمي رأسيـ مرتضي منصور ، مصطفي بكري مما يؤكد اختالؼ المواقؼ باختالؼ 

% بالنسبة لطرؽ عرض القيـ 8.80ئة كؿ ما سبؽ بنسبة المناصب والسمطة الحاكمة، في حيف جاءت ف
%، أفادت نتائج الدراسة أف الغالبية العظمي 6.98والسموكيات، بينما جاءت اآلراء ووجيات النظر بنسبة 

مف أفراد عينة الدراسة يشاىدوف البرامج الساخرة، أثبتت الدراسة أف أىـ أسباب مشاىدة البرامج الساخرة 
ؼ جوانب القصور والفساد، بينما جاء فى الترتيب األخير ألنيا تعكس درجة التطور تمثؿ في أنيا تكش

 الديمقراطي في وسائؿ اإلعالـ.
رض لمسخرية السياسية عبر مواقع عفي دراستيا حوؿ الت (27) (0416وانتيت سارة سالـ )

ض الصفحات التواصؿ االجتماعي وعالقتيا بصورة المسئوليف السياسييف في مصر بالتطبيؽ عمي بع
الساخرة عمي موقع الفيس بوؾ، إلى تنوع أساليب عرض المواد السياسية الساخرة عبر موقع الفيس بوؾ 
مابيف اسموب تقديـ عنواف مع وضع مادة مكتوبة أومصورة واسموب وضع مادة مكتوبة أو مصورة، 

ف السياسييف بيف الصور وكذلؾ تعدد الوسائط المستخدمة في عرض المواد السياسية الساخرة عف المسئولي
 الفوتوغرافية والمركبة مع مضموف والرسومات مع مضموف والنصوص المكتوبة فقط.

 السخط السياسي:وسائل اإلعالم و ثانيًا: الدراسات التي تناولت 
ثار المناظرة التميفزيونية والمناقشة آدراسة حوؿ  Kaid Lynda. Lee  (1998 )(28)لي   تأجر 

مراىقا  60السياسى، استخدمت الدراسة منيج المسح اإلعالمى، وطبقت الدراسة عمى المدنية عمى القمؽ 
مصوتا جمعت بياناتيـ مف خمس مجموعات متنوعة المناطؽ الجغرافية، وقد تعرض المبحوثوف الذيف 
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خضعوا الختبار بريدى قبمى وأخر بعدى لممناظرة الرئاسية األولى بيف كؿ مف "بيؿ كمنتوف وبوب دوؿ" ثـ 
فى مجموعات نقاش بؤرية، وقد توصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا: أف المناظرات  ااركو ش

ا فى مستويات القمؽ السياسى بينما المشاركة فى مناقشات الجماعات البؤرية التميفزيونية لـ تظير تأثيرً 
 .دنية لدى المواطنيفمؽ خيبة أمؿ مأنتجت ارتفاعا فى مستويات ىذا القمؽ،  أف الفساد السياسى يخ

بالتعرؼ عمى حجـ وطبيعة األخبار السمبية  (29)( 0444واىتمت دراسة عربى محمد المصرى )
المبنانية، والتعرؼ عمى العالقة بيف حجـ التعرض لألخبار السمبية فى التميفزيوف يوف التمفز  قنواتفى 

ومستوى القمؽ السياسى لمشباب المبنانى، وتنتمى ىذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية، واستخدمت منيج 
-18مفردة ممف تمتد أعمارىـ بيف  044المسح اإلعالمى، وطبقت الدراسة عمى عينة عشوائية قواميا 

 إلىرتفاع كثافتيما السكانية السنة مف الشباب المبنانى المقيـ فى محافظتى بيروت والجبؿ نظرًا  04
مجمؿ السكاف، وقد كشفت الدراسة عف مجموعة مف النتائج أىميا: تفوؽ نسبة األخبار السمبية مقارنة 

أثر شكؿ ممكية % وذلؾ مف حيث العدد والزمف وقد 02.18يجابية حيث بمغت نسبتيا إلباألخبار ا
المحطة عمى حجـ األخبار السمبية فى النشرات، وجود عالقة ارتباطيو طردية لكنيا ضعيفة الشدة بيف 
حجـ التعرض لألخبار السمبية فى التميفزيوف ومستوى القمؽ السياسى لمشباب المبنانى مع تأثير بعض 

ادى وصورة قيـ المجتمع والخبرات المتغيرات الوسيطة عمى شدة العالقة كالمستوى االجتماعى واالقتص
المؤلمة السابقة ومستوى التعميـ واالىتماـ السياسى ومستوى مصداقية أخبار التميفزيوف، وتبيف أف أكثر 
مف نصؼ العينة تتعرض بكثافة ألخبار التميفزيوف السمبية وأكثر مف ثمث المبحوثيف لدييـ مستوى قمؽ 

توى قمؽ سياسى منخفض، فيما تساوت صورة قيـ المجتمع بيف سياسى مرتفع مقابؿ قمة قميمية لدييا مس
السوء والجودة لدى المبحوثيف لكف أكثر مف نصؼ ىؤالء قيموا مصادر أخبارىـ بشكؿ سمبى مع اإلشارة 

 إلى ارتفاع حالة العصابية والقمؽ النفسى بيف أفراد العينة.
بتحميؿ آثار العنؼ السياسى فى البالد النامية، وذلؾ  Hsu (0444 )(64)واىتمت دراسة ىسو 

مف خالؿ تحميؿ المعمومات الكيفية حوؿ األسباب االجتماعية واالقتصادية والسياسية لمعنؼ، وكذلؾ 
التعرؼ عمى الدور الذى يمعبو ضغط وقير النظاـ السياسى فى أحداث العنؼ السياسى والتأثير عمى 

طة العنؼ السياسى وذلؾ مف خالؿ نظريات تفسير العنؼ السياسى وأسبابو قرارات الفرد باالنضماـ ألنش
فى الدوؿ النامية، وتنتمى ىذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية، واستخدمت الدراسة تحميؿ االنحدار 

وقد المتعدد ومعامالت االرتباط لتحديد أيا مف النظريات الحالية أفضؿ فى تفسير العنؼ السياسى، 
اسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا: أف أىـ العوامؿ المرتبطة بالعنؼ السياسى ىى التحديث، توصمت الدر 

العرؽ، القير السياسى، والحرماف والفقر، كما أشارت نتائج الدراسة إلى أف القير السياسى يرتبط بالعنؼ 
ألنظمة األقؿ قيرًا السياسى فاألنظمة السياسة التى تستخدـ أساليب قيرية تواجو عنؼ سياسى أكبر مف ا

القائؿ أف مستويات العنؼ السياسى  rational choiceوىو ما يتعارض مع افتراض نظرية االختيار 
 ترتفع فى المجتمعات واألنظمة السياسية المتوسطة القير أكثر مف المجتمعات الشديدة أو الضعيفة.
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تعرؼ دور الذي تقوـ بو وسائؿ اإلعالـ في  (61) (0440دراسة عبد الحكيـ مكاـر ) واستيدفت
تكويف الوعي السياسي لدى الشباب الجامعي، واستخدمت منيج المسح، وطبقت الدراسة عمى عينة 

مفردة، وتوصمت إلى مجموعة مف النتائج أىميا :  044عشوائية مف طالب الجامعات اليمنية بمغ قواميا 
سائؿ التي يعتمد عمييا شباب الجامعات اليمنية في التعرؼ أف القنوات التميفزيونية جاءت في مقدمة الو 

عمى القضايا السياسية العربية والدولية والمحمية، يمييا الصحؼ، ثـ الراديو، يميو اإلنترنت. حظى الشباب 
بمستوى متوسط في معرفتيـ السياسية بالقضايا السياسية المحمية والعربية والدولية بينما جاء مستوى 

موكيـ السياسي مرتفع تجاه القضايا السياسية المحمية والعربية والدولية . توصمت الدراسة إلى إدراكيـ وس
إناث( عمى الوعي السياسي )المعرفة السياسية، اإلدراؾ  –وجود فروؽ دالة إحصائيًا لمنوع )ذكور 

نتائج عف وجود السياسي، السموؾ السياسي( لصالح الذكور مف شباب الجامعات اليمنية، فيما لـ تكشؼ ال
 . تمؾ الفروؽ وفقا لممستوى الدراسي

بتعرؼ دور البرامج السياسية وبرامج القضايا  (60) (0442اىتمت دراسة أميرة سمير طو )و 
االجتماعية التي تعرض مف خالؿ القنوات التميفزيونية المصرية الحكومية والخاصة في التأثير عمى 

و بشكؿ غير مباشر مف خالؿ التأثير عمى إدراؾ مناخ حرية المشاركة السياسية لإلفراد بشكؿ مباشر أ
الرأي، إضافة إلى بعض المتغيرات الوسيطة األخرى ، وتوصمت الدراسة إلى مجموعة مف النتائج أىميا: 

%( عبروا عف مستوى مرتفع مف االىتماـ السياسي ، كما تبيف 00.2أف نسبة كبيرة مف عينة الدراسة )
اسة يروف أف ىامش حرية اآلراء السياسية المسموح بو حتى اآلف مازاؿ محددًا %( مف عينة الدر 02أف )

%( يعتقدوف بوجود قدر متوسط مف ىذه الحرية. كما وجد أف أكثر مف نصؼ 00.02في حيف أف )
، في حيف أف ثمث العينة تقريبًا مستوى معرفتيـ السياسية متوسط، نة مستوى معرفتيـ السياسية مرتفعالعي

( عمى القناة األولى مف حيث عدد القضايا السياسية 0وكشفت نتائج الدراسة التحميمية تفوؽ قناة دريـ)
( عمى معالجة القضايا والموضوعات االجتماعية مف 0، حرص قناة دريـ)المعروضة خالؿ فترة التحميؿ

( عمى القناة األولى في معدؿ 0ة ورأي وذلؾ بشكؿ أكبر مف القناة األولى، تفوؽ قناة دريـ )أكثر مف زاوي
 .وخاصة بالنسبة لمقضايا السياسية االنتقادات الموجية

"دور وسائؿ اإلعالـ في التثقيؼ السياسي  لتعرؼ (60)(0442وسعت دراسة ماجدة عبد الباقي)
شاركة وكذلؾ معرفة والدور الذي تؤديو وسائؿ اإلعالـ عمى لمرأي العاـ ومدى تنمية اتجاىاتو نحو الم

اختالؼ نوعياتيا في تنمية االتجاىات نحو المشاركة السياسية لدى الرأي العاـ في مصر، واستخدمت 
منيج المسح بالعينة بشقيو الوصفي والتحميمي باإلضافة إلى المنيج المقارف ومنيج دراسة الحالة، 

مفردة مف سكاف محافظة أسيوط، واستخدمت صحيفة االستبياف  244قواميا  واستخدمت عينة احتمالية
والمقابمة غير المقننة وأداة تحميؿ المضموف لجمع البيانات مف عينة الدراسة، وتوصمت ىذه الدراسة إلى 

% 71النتائج التالية: بالرغـ مف ارتفاع نسبة الثقافة السياسية لمرأي العاـ بصفة عامة حيث بمغت نسبتيا 
إال أف تمؾ الثقافة السياسية اتسمت بعدة سمات أىميا: أنيا ثقافة غير متوازنة مف حيث المكونات حيث 
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ارتفعت نسبة المعرفة بالشخصيات العامة تمتيا المعرفة بالمؤسسات العامة، ثـ المعرفة باألحداث اليامة. 
لثقافة السياسية عمى المستوى إلى جانب أنيا ثقافة غير متكاممة مف حيث المستويات، حيث ارتفعت ا

الدولي ثـ اإلقميمي العربي، مقارنة بالمستوييف القومي "مصر" والمحمي "أسيوط". أسفرت النتائج عف 
اعتماد الرأي العاـ عمى التميفزيوف ثـ الصحافة ثـ اإلذاعة في استقاء وتنمية ثقافتو السياسية بصفة عامة. 

قة قوية بمستوى الثقافة السياسية، فقد ارتفعت الثقافة السياسية كاف لمتغيري النوع ومستوى التعميـ عال
لمذكور والحاصميف عمى مؤىؿ جامعي فأعمى سواء مف ناحية دقة المعمومات أو صحتيا أو تكامؿ 
ف وجدت فروؽ ضعيفة كانت  المستويات المكونة ليا، بينما لـ يكف لمتغير محؿ اإلقامة تأثير كبير وا 

 لصالح سكاف الحضر. 
إلػػى تعػػرؼ دور اإلعػػالـ الحزبػػي فػػى حػػؿ  (64)(2006) دراسػػة إمػػاـ عبػػد القػػادر المكػػاوىوىػػدفت 

مشكالت وقضايا المجتمع المصري، وكذلؾ التعرؼ عمى دوره فى إثػارة أو تيدئػة التيػارات الفكريػة المؤيػدة 
لمعنؼ، وأسموب معالجتو ليذه القضية، وتنتمي ىذه الدراسة إلػى الدراسػات الوصػفية، وفػى إطارىػا اسػتخدـ 

أسػػػموب المقابمػػػة الشخصػػػية المقننػػػة وتحميػػػؿ المضػػػموف  واعتمػػػد عمػػػىالباحػػػث المػػػنيج التػػػاريخي والمقػػػارف، 
كػػأدوات لجمػػع البيانػػات المطموبػػة، وطبقػػت الدراسػػة عمػػى عينػػة مػػف الصػػحؼ الحزبيػػة والقوميػػة كصػػحيفة 

، وتوصمت نتائج الدراسة إلى 1990و  1990و، الوفد، الشعب، روزاليوسؼ، واألىراـ( فى الفترة مف ي)ما
ف كانػػت بػػدرجات وأشػػكاؿ مختمفػػة وألسػػباب متباينػػةظػػاىرة العنػػؼ السي أف ، اسػػي تعرفيػػا كػػؿ المجتمعػػات وا 

حجـ اىتماـ الصحؼ الحزبية بموضوع العنؼ السياسي فى المجتمع العربي مرتفػع عمػى صػفحات الجرائػد 
احتمػػت ، القوميػػة والحزبيػػة، حيػػث جػػاءت صػػحيفة األىػػراـ أكثػػر الصػػحؼ اىتمامػػا بقضػػية العنػػؼ السياسػػي

داخميػػػة الترتيػػػب األوؿ مػػػف حيػػػث توزيػػػع قضػػػية العنػػػؼ السياسػػػي عمػػػى صػػػفحات الجرائػػػد فػػػى الصػػػفحات ال
 .روزاليوسؼ ثـ األىراـ

عمػػى تعػػرض الشػػباب الجػػامعى ألحػػداث العنػػؼ ( 62)( 0414ىشػػاـ رشػػدى خيػػراهلل ) دراسػػة وركػػزت
السياسى فى الصحؼ والتميفزيوف وعالقتو بقمؽ المستقبؿ لدييـ واىتمػت بالكشػؼ عػف الفػروؽ بػيف الػذكور 
واإلنػػاث فػػى درجػػة القمػػؽ ومسػػتوى التعػػرض ألحػػداث العنػػؼ السياسػػى فػػى كػػؿ مػػف الصػػحؼ والتميفزيػػوف، 

لذيف يتعرضػوف لمعنػؼ السياسػي فػى الصػحؼ والتميفزيػوف وكذلؾ التعرؼ عمى داللة الفروؽ بيف الطالب ا
اسػػػتمارة واسػػػتخدمت الدراسػػػة  والػػذيف ال يتعرضػػػوا ألحػػػداث العنػػػؼ السياسػػى عمػػػى مقيػػػاس قمػػػؽ المسػػتقبؿ، 

 644عشػوائية قواميػا وطبقت عمى عينة االستبياف، ومقياس قمؽ المستقبؿ كأدوات لجمع بيانات الدراسة، 
: وجػود فػروؽ معة المنوفية، المنيا، عيف شمس، وقد توصمت الدراسة إلىبيف طالب جاطالب وطالبة مف 

ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػطات درجػػات الشػػباب الجػػامعى عمػػي الدرجػػة الكميػػة لمقيػػاس قمػػؽ المسػػتقبؿ 
تبعا لكثافػة تعرضػيـ ألحػداث العنػؼ السياسػى بالصػحؼ والتميفزيػوف. وجػود عالقػة ارتباطيػو موجبػة ودالػة 

ف معدؿ تعرض الشباب الجامعى ألحداث العنؼ السياسى بالصحؼ والتميفزيػوف ومسػتوى قمػؽ إحصائيًا بي



 تعرض الجمهور للمضامٌن السٌاسٌة الساخرة المقدمة بوسائل اإلعالم : محمد فؤاد محمد زٌدد/  213 

المسػػتقبؿ لػػدييـ. وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متوسػػطات درجػػات الػػذكور واإلنػػاث مػػف الشػػباب 
 الجامعى عمى الدرجة الكمية لمقياس قمؽ المستقبؿ لصالح اإلناث.

إلػى  دور األخبػار السػاخرة فػي النقػد والترفيػو، حيػث سػعت (66)(0414دراسة سارة بػورتف) وناقشت
، وتوصػػمت الدراسػػة إلػػى أف مقػػدـ البػػرامج السػػاخرة ة التػػى تقػػـو بيػػا األخبػػار السػػاخرةالمتعػػدد األدوار رصػػد

ف عمػػػى المشػػػاركة فػػػى البػػػرامج يأصػػػبح لػػػو تػػػأثير قائػػػد الػػػرأى لػػػدي الجميػػػور، كمػػػا أظيػػػرت حػػػرص السياسػػػي
الشػػعبية لػػدي الجميػػور، وأثبتػػت النتػػائج وجػػود عالقػػة بػػيف تنػػاوؿ البػػرامج السػػاخرة السػػاخرة لكسػػب التأييػػد و 

 لمشخصيات والقضايا )تأييًدا أو معارضة( واتجاىات الجميور نحو تمؾ الشخصيات والقضايا. 
إلػػػى تعػػرؼ كيفيػػػة توظيػػػؼ الحػػراؾ السياسػػػي العربػػػي،  (67) (0411دراسػػػة مػػراد خورشػػػيد ) وىػػدفت

أف  :إلى، وتوصمت الدراسة إلمكانات مواقع التواصؿ االجتماعي في تأجيج الثورات العربية وتعبئة شبابيا
ىذه المواقع أصبحت محطات حشد لممشاركة في الحراؾ السياسي، وكسرت حاجز الخػوؼ وحولػت العمػؿ 

قامػت بػدور التعبئػة اإليديولوجيػة لمثػورات، وحققػت حضػورىا فػي نشػر السياسي السػري إلػى نشػاط عمنػي، و 
أفكػػار الثػػورات وتبنػػي مطالػػب الثػػوار والتػػرويج ليػػذه المطالب.وأوضػػحت الدراسػػة أف ىػػذه المواقػػع أدت دورًا 
كبيػػػػرًا فػػػػي التنسػػػػيؽ بػػػػيف الثػػػػوار وتػػػػـ توظيفيػػػػا فػػػػي مسػػػػألة التشػػػػبيؾ بػػػػيف المجموعػػػػات السياسػػػػية وتنظػػػػيـ 

سػػاىمت فػػي تغييػػر الصػػورة النمطيػػة لمشػػباب العربػػي، إذ حولتػػو مػػف شػػباب كػػاف يوصػػؼ االعتصػػامات، و 
 بالسطحية، إلى شباب فاعؿ يتوؽ لمحرية والكرامة والتغيير.

إلػػى تحديػػد حجػػـ وطبيعػػة التعػػرض واالسػػتخداـ  (68) (0410وىػػدفت دراسػػة أشػػرؼ جػػالؿ حسػػف )
عمميػػػػة التعػػػػرض واالسػػػػتخداـ، وتحديػػػػد  لمشػػػػبكات االجتماعيػػػػة مػػػػع قيػػػػاس مسػػػػتوى االىتمػػػػاـ واالنتظػػػػاـ فػػػػي

الػػيمف( ، وكػػذلؾ قيػػاس  -سػػوريا -ليبيػػا -تػػونس -اتجاىػػات الػػرأي العػػاـ نحػػو الثػػورات العربيػػة فػػي ) مصػػر
العوامؿ المؤثرة في دور الشبكات االجتماعية في تشكيؿ الرأي العاـ، واعتمدت الدراسة عمػى مػنيج المسػح 

مفػػػػردة مػػػػف مختمػػػػؼ دوؿ العينػػػػة،  244ة المراحػػػػؿ بمغػػػػت وطبقػػػػت االسػػػػتبياف عمػػػػى عينػػػػة عشػػػػوائية متعػػػػدد
أف ىنػاؾ تفػوؽ واضػح لمشػبكات االجتماعيػة فػي تكػويف آراء الجميػور نحػو الثػورات  وتوصمت الدراسة إلػى

العربيػػة نتيجػػة لتػػوافر عػػامميف أساسػػييف كمػػا يؤكػػد النمػػوذج الػػديمقراطي المشػػارؾ وىمػػا سػػماح ىػػذه الوسػػائؿ 
ؿ التقميديػػػة وقػػػدرتيا عمػػػى تحقيػػػؽ المشػػػاركة بفاعميػػػة. ىنػػػاؾ تيديػػػد حقيقػػػي بحريػػػة أكبػػػر بكثيػػػر مػػػف الوسػػػائ

وخاصػػة  –سػػواء كانػػت خاصػػة أو حكوميػػة  -لموسػػائؿ التقميديػػة التػػي ثبػػت عجزىػػا وفشػػميا بػػدرجات مختمفػػة
 مع تطور الشبكات االجتماعية بوجو خاص والمضموف المرتكز عمى المتمقى بوجو عاـ.

نحو معرفة دور شبكات التواصؿ االجتماعي  (69)( 0410واتجيت دراسة عالية أحمد عبد العاؿ )
فػػي تعبئػػة الحركػػات االحتجاجيػػة الجماىيريػػة مػػف خػػالؿ التعػػرؼ عمػػى السػػمات المميػػزة لصػػفحات التواصػػؿ 

الجػػذب أنمػػاط الصػػفحات الموجػػودة ، والطػػابع الغالػػب عمػػى القضػػايا المطروحػػة بيػػا، وآليػػات و االجتمػػاعي، 
الوسائؿ المؤثرة المستخدمة عمى الصفحات، وأبرز االحتجاجػات التػي تػـ تػداوليا عمػى شػبكات التواصػؿ، و 

وسػػػبؿ التحفيػػػز عمػػػى المشػػػاركة فػػػي االحتجاجػػػات الجماىيريػػػة، واآلليػػػات المتبعػػػة لمتنسػػػيؽ عمػػػى األعمػػػاؿ 
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مفػرده(،  044ينػو قواميػا )االحتجاجية، واسػتخدمت الدراسػة أداة االسػتبياف لجمػع البيانػات وطبقػت عمػى ع
، وقد توصمت الدراسة الػى يناير  02مف المشاركيف في مظاىرات ميداف التحرير في الذكري األولى لثورة 

عدة نتائج أىميا : أف اإلنترنت وشبكات التواصؿ االجتماعي والفيس بوؾ عمى وجو التحديد ىي الوسائؿ 
لقػػػائميف عمييػػػا المثقػػػة فػػػي مصػػػداقية الصػػػفحات و  األىػػػـ فػػػي التعػػػرؼ عمػػػى الحركػػػات االحتجاجيػػػة ، وذلػػػؾ

% مػػػف المشػػػاركيف الفعميػػػيف فػػػي الوقفػػػات االحتجاجيػػػة شػػػاركوا كػػػرد فعػػػؿ 74"األدمػػػف" . أف مػػػا يقػػػرب مػػػف 
% مف العينة عمى أف لصفحات التواصػؿ االجتمػاعي 61لتعرضيـ لشبكات التواصؿ االجتماعي كما أكد 
مػػػػف أكثػػػػر الوسػػػػائؿ تػػػػأثيرًا عمػػػػييـ فػػػػي صػػػػفحات التواصػػػػؿ  دورًا فػػػػي حشػػػػد االحتجاجػػػػات الجماىيريػػػػة . أف

االجتمػػاعي ىػػو النقػػؿ الحػػي المباشػػر مػػف مكػػاف األحػػداث، عػػالوة عمػػى قػػوة الموضػػوعات المطروحػػة عمػػى 
الصػػفحات، والصػػور، ومقػػاطع الفيػػديو، والتعميقػػات المعبػػرة. أف أىػػـ األدوار التػػي تؤدييػػا شػػبكات التواصػػؿ 

ىػػػي الكشػػػؼ عػػػف الحقػػػائؽ ثػػػـ اإلمػػػداد بالمعمومػػػات والتعريػػػؼ بأمػػػاكف  االجتمػػػاعي مػػػف وجيػػػة نظػػػر العينػػػة
 المظاىرات.

عمػػى تػػأثير اإلنترنػػت عمػػي السػػموؾ  (70) (0410حسػػنيف ) محمػػد ،الكنػػدري  وركػػزت دراسػػة عمػػي
نترنت في كؿ مف مصر والكويػت إلبتعرؼ التأثيرات السياسية ل السياسي في الكويت ومصر حيث اىتمت

مفػػردة  002اإلنترنػػت عمػػي المشػػاركة السياسػػية ، واسػػتخدـ الباحثػػاف اسػػتبياف طبػػؽ عمػػي واستكشػاؼ تػػأثير 
: أثبتػت الدراسػة ، وقػد توصػمت الدراسػة الػى عػدة نتػائج منيػامف الكويت040مف مصر و 000مكونة مف 

أنو يمكف لمناس استخداـ شبكة اإلنترنت لمحصوؿ عمي المعمومات وحريػة التعبيػر، وخاصػة فػي المػدونات 
ف مستخدمي الفيس بوؾ والمدونات وتوتير أكثر انخراطًا في السياسية . أشارت وا لشبكات االجتماعية ، وا 

مػػف  0411ينػػاير02النتػػائج إلػػي الػػدور األساسػػي الػػذي قامػػت بػػو وسػػائؿ اإلعػػالـ االجتماعيػػة خػػالؿ ثػػورة 
يف السياسػػػػيف عمػػػػي خػػػػالؿ تبػػػػادؿ األفكػػػػار واآلراء وارسػػػػاؿ التحػػػػديات ، واإلخبػػػػار عػػػػف الثػػػػورة بػػػػيف الناشػػػػط

حذر مف تعميـ تأثير اإلنترنت عمي الثورات العربية كميا ، حيث كاف وأوصت الدراسة بوجوب ال اإلنترنت.
ليػػػا دور فػػػي تػػػونس ومصػػػر، أمػػػا فػػػي ليبيػػػا فكػػػاف دعػػػـ خػػػارجي لقػػػوة المعارضػػػة ىػػػو مػػػا أثػػػر  عمػػػي إسػػػقاط 

 القذافي.
دور الصػػػحافة المصػػػرية فػػػى  لموقػػػوؼ عمػػػى (71)( 0410دراسػػػة خالػػػد زكػػػى أبػػػو الخيػػػر ) وسػػػعت
واسػػػػتخدمت مػػػػنيج المسػػػػح اإلعالمػػػػي واعتمػػػػدت عمػػػػى أسػػػػموب تحميػػػػؿ  ، 0411ينػػػػاير  02التمييػػػػد لثػػػػورة 

روز  –الخطػػػػاب وأداة المقابمػػػػة المتعمقػػػػة ، وطبقػػػػت الدراسػػػػة التحميميػػػػة عمػػػػى الصػػػػحؼ القوميػػػػة ) األىػػػػراـ 
المصػري اليػـو ( والتػػي  –الدسػتور العربػي ( والصػحؼ الخاصػة )  –اليوسػؼ ( والصػحؼ الحزبيػة )الوفػد 

: بدا تأثير نمط الممكية  وخمصت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا، 0414- 0442صدرت خالؿ الفترة مف 
واضحًا عمى طبيعة أطروحات الخطاب الصحفى وىو ما تجمى بشكؿ واضح فى خطاب الصحؼ القومية 

إسػػتبداد النظػػاـ والػػرئيس السػػابؽ مبػػارؾ وكػػذلؾ يتػػردد عػػف  عينػػة الدراسػػة والتػػى حاولػػت التأكيػػد عمػػى أف مػػا
مشػػروع التوريػػث مجػػرد أكذوبػػو. شػػكمت قضػػايا تػػداوؿ السػػمطة والفسػػاد والحقػػوؽ والحريػػات مجػػاالت رئيسػػة 
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لمنقاش داخؿ خطاب صحؼ الدراسة بمختمؼ أنماط ممكيتيا سواء قومية أو خاصة أو حزبية . زاد اىتماـ 
دراسة بتسجيؿ وتوثيؽ وتتبػع إنتياكػات حقػوؽ اإلنسػاف بمختمػؼ خطاب الصحؼ الخاصة والحزبية عينة ال

أشكاليا فى سياؽ مناقشة قضايا الحقوؽ والحريات. أتسـ خطاب الصحؼ القومية عينة الدراسة بالتناقض 
فػػى سػػياؽ أطروحاتػػو ففػػى الوقػػت الػػذى كػػاف يؤكػػد فيػػو الخطػػاب عمػػى أف نظػػاـ مبػػارؾ يمضػػى قػػدمًا نحػػو 

 واإلنتخابػػػاتأحػػػداث مػػػف بينيػػػا التعػػػديالت الدسػػػتورية  ةلاًل عمػػػى ذلػػػؾ بعػػػدعمميػػػة اإلصػػػالح السياسػػػي مػػػد
 الرئاسية كاف يؤكد عمى أف الطريؽ فى مصر أماـ التحوؿ الديمقراطي طويؿ.

أطر المعالجة الصحفية التي وظفتيا  (70)( 0410وتناولت دراسة ياسميف أسامة عبد المنعـ )
الصحافة األمريكية والبريطانية في معالجتيا ألزمة االستقطاب السياسي في المجتمع المصري ومدى 
تباينيا مف صحيفة ألخرى،  وكاف مف أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة: أف إطار الصراع السياسي 

ية التي وظفتيا الصحؼ األمريكية المدروسة لمعالجة أزمة جاء في المرتبة األولى بيف األطر اإلعالم
طار  طار تبادؿ االتيامات، وا  االستقطاب السياسي، وجاءت األطر الفرعية عمى التوالي: إطار العنؼ، وا 
طار الخوؼ، وأخيًرا إطار الحموؿ المقترحة المتمثؿ في الدعوة لمحوار، ومحاولة إيجاد  اإلحصاء، وا 

في المراتب المتأخرة إطار المسئولية، واإلطار االقتصادي. أما الصحؼ البريطانية أرضية مشتركة، وجاء 
فجاء إطار الصراع السياسي في المرتبة األولى بيف األطر اإلعالمية التي وظفتيا صحؼ الدراسة 
طار تبادؿ االتيامات، وجاء في مراتب متأخرة إط ار البريطانية وتمثمت األطر الفرعية في إطار العنؼ، وا 

طار الحموؿ المقترحة الذي يتمثؿ في الحوار، بينما جاء اإلطار االقتصادي، والقانوني،  المسئولية، وا 
 واإلنساني، والخوؼ في مراتب متأخرة.

في دراستيا عمى البرامج الحوارية الجماىيرية في الفضائيات  (70) (0410وركزت مناؿ العارؼ )
لدي الجميور وسعت خالليا لمتعرؼ عمى البرامج الحوارية المصرية الخاصة وعالقتيا بالسخط السياسي 

الجماىيرية في الفضائيات المصرية الخاصة وعالقتيا بالسخط السياسي لدي الجميور، واستخدمت 
” 044”، وطبقت عمى عددanalyticalوالتحميمي  ،descriptiveالدراسة منيج المسح بشقيو الوصفي 

الجميورية، واستخدـ االستبياف كأداة لجمع البيانات، وأوضحت مفردة مف الجميور العاـ عمي مستوى 
نتائج الدراسة أف القضايا السياسية جاءت في مقدمة القضايا التي تناولتيا البرامج الحوارية الجماىيرية 

% لمقضايا 02.47% مف إجمالي القضايا التي تعرضيا البرامج الحوارية، في مقابؿ 60.20بنسبة 
% مف أفراد العينة يشاىدوف 86.0% لمقضايا االقتصادية ، واوضحت الدراسة أف 10.09االجتماعية، و

ارتفاع مستوى السخط  إلىا(. انتيت الدراسة % دائمً 00.2،ا حيانً أ%24.1البرامج الحوارية الجماىيرية )
% متوسط ومرتفع 60.6% مابيف 90.0السياسي لدى أفراد العينة ؛حيث بمغت نسبة السخط السياسي 

 % فقط لدييـ سخط سياسي منخفض.2.8% في حيف أف 09.6
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 التعميق عمى الدراسات السابقة:
 من خالل اإلطالع عمى الدراسات السابقة يتبين ما يمي:

اىتمت بعض الدراسات بالعديد مف الموضوعات ذات الصمة بالمضاميف السياسية الساخرة في 
المضاميف السياسية الساخرة المقدمة بالصحؼ مف وسائؿ اإلعالـ المختمفة حيث ركز عمى ما تؤديو 

 ياسميف أسامة عبد المنعـ) (،0448)محمد حساـ الديف،  ،(0440ثروت فتحي، أدوار مثؿ دراسة )
 .(0410، )خالد زكي أبو الخير،(0446)إماـ عبد القادر المكاوى، (، 0410

مف خالؿ المقدمة ساخرة بينما ركزت عدة دراسات أخرى عمى البرامج والمضاميف السياسية ال
 ،(0449(، )جاريت 0447(، )ديكستوف ستيوارت 0446)الرسيا دورماف  :القنوات الفضائية مثؿ دراسة

)وفاء (، 0411(، )نيسبت، 0411)دراسة جارفف ، (0414، (، )سارة بورتف0414 ،)كاتريف ماتزا
، (0412(، )والء فايز السريتي 0412 ،(، )وردشاف عبدالمطمب0412 ،(، )أحمد عويس0410 ،فرغؿ

 (. 0410(، )مناؿ العارؼ 1998(، )ليندا، 0416)إيماف حسيف 
وركزت بعض الدراسات موضوعاتيا في دراسات تحميمية وميدانية حوؿ المضاميف السياسية 

ف )إسالـ أحمد عثما(، 0416الساخرة المقدمة عبر شبكات التواصؿ االجتماعي مثؿ دراسة )سارة سالـ ،
عالية أحمد عبد ، )(0410، حسنيف محمد ،الكندري عمي، )(0410)إسالـ أحمد عثماف ، (0410
 .( 0411، )مراد خورشيد، (0410،أشرؼ جالؿ حسف، )(0410، العاؿ
قدرة الكاريكاتير عمى إبراز صورة المسئوليف الحكومييف فى أوضحت نتائج الدراسات السابقة  .1

مصر، إلى جانب نجاحو فى تناوؿ العديد مف القضايا األساسية االقتصادية والسياسية 
(، كما بينت أف أىـ أىداؼ الكاريكاتير السياسي فى الصحؼ 0440ثروت فتحي،)واالجتماعية 

ع الراىنة فى قائمة الصدارة، )رويدة سمماف جمعة، تتمثؿ فى: التأييد والمناصرة، وانتقاد األوضا
(، وأف ىناؾ ارتباط بيف مشاىدة برامج الكوميديا السياسية عمى المشاركة السياسية لدي 0446

الشباب األمريكي، وأف مشاركة المشاىد فى برامج الكوميديا والسخرية تؤدي إلى زيادة المشاركة 
(، وتبيف كذلؾ وجود عالقة كبيرة بيف زيادة التعرض 0446فى الحياة السياسية )الرسيا دورماف 

لمبرامج التميفزيونية الساخرة والثقة السياسية حيث وجد أف متغير الثقة السياسية نحو الحكومة 
والسياسييف لدي المشاىديف األكثر متابعة ليذه النوعية مف البرامج يتجو نحو االنخفاض بينما 

كمما زاد االستيالؾ لألخبار التقميدية )ديكستوف ستيوارت ارتفعت مستويات الثقة بشكؿ عاـ 
0447 .) 

تنوعت أساليب السخرية السياسية فى المضاميف الصحفية والتمفزيونية السياسية الساخرة ما بيف  .0
التورية، والمفارقة، والمحاكاة، والعبث، والمضاىاة، فضاًل عف وجود عالقة بيف نوع الصحيفة 

، وأسموب السخرية المتبع فى المادة الصحفية الساخرة مف ناحية أخري وتوجو الكاتب مف ناحية
(، كما أتضح أف برامج السخرية السياسية في التميفزيوف تعد شكاًل 0448)محمد حساـ الديف، 
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جديدًا ومتميزًا مف أشكاؿ السخرية السياسية إذ يقوـ عمى استخداـ الحيؿ التعبيرية فى تقديـ نوع 
ىي لممناخ السياسي واالجتماعي والثقافي السائد فى أمريكا. وجاء أسموب أو مف االنتقاد الفكا

نمط التعبير المغوي ذا الطابع اإليحائي فى مقدمة أساليب المعالجة الساخرة فى إلقاء الضوء عمى 
 (.0449مختمؼ أوجو القصور السياسي )جاريت 

فى اليوناف باتت تؤثر فى إدراؾ أظيرت الدراسات أف البرامج التميفزيونية السياسية الساخرة  .0
مشاىدييا لمقضايا السياسية الداخمية والخارجية، بؿ وتؤثر فى تشكيؿ رؤيتيـ واتجاىاتيـ نحو 
المشاركة فى الحياة السياسية فى اليوناف، كما أف ىذه البرامج أصبحت بمثابة مصادر المعمومات 

 (. 0414السياسية الرئيسية لمشاىدييا )كاتريف ماتزا 
أف التعرض لنمط المحاكاة الكوميدية المحدودة يؤدي إلى  (0411أثبتت دراسة )جارفف  .0

المعارضة الواضحة وضعؼ الثقة، بينما أدى التعرض لنمط التيكـ الصارخ إلى التأييد الشديد 
عكست مستوي  "الفيس بوؾ"والثقة الواضحة. وأف غالبية المواد السياسية الساخرة عمى موقع 

متوسط واضح مف اإللتزاـ األخالقي، وأكدت عمى وضوح االتجاه السمبي فى معالجة دور النظاـ 
السياسي القائـ فى مصر بالمواد السياسية الساخرة المنشورة عمى موقع الفيس بوؾ )إسالـ عثماف 

0410 .) 
زيد مف انتشار ظاىرة ( أف تعرض المراىقيف لمبرامج الساخرة ي0410وكشفت دراسة )وفاء فرغؿ  .2

( إلى أف ارتفاع كثافة 0412استخداـ األلفاظ الخادشة لمحياء بينيـ ، كما توصؿ )أحمد عويس 
 المشاىدة لمبرامج السياسية الساخرة بالقنوات التميفزيونية زاد مف استخداـ العنؼ المفظي.

زيونية الساخرة )ريياف جاءت المتعة والتسمية والترفيو في مقدمة دوافع مشاىدة البرامج التميف .6
(، فيما ذىبت دراسات أخرى إلى أف أىـ أسباب 0412 ،(، ) وردشاف عبدالمطمب0412 ،عمراف

مشاىدة البرامج الساخرة تمثؿ في أنيا تكشؼ جوانب القصور والفساد، بينما جاء فى الترتيب 
 (.0416األخير ألنيا تعكس درجة التطور الديمقراطي في وسائؿ اإلعالـ )إيماف حسيف 

البرامج الحوارية الذي يتابع توصمت الدراسات إلى ارتفاع مستوى السخط السياسي لدى الجميور  .7
% مابيف 90.0حيث بمغت نسبة السخط السياسي ، الجماىيرية في الفضائيات المصرية الخاصة

% فقط لدييـ سخط سياسي منخفض )مناؿ 2.8% في حيف أف 09.6% متوسط ومرتفع 60.6
 (.0410العارؼ 

البرامج التميفزيونية الساخرة بتناوؿ الموضوعات والقضايا السياسية، ثـ االجتماعية والفنية تيتـ  .8
واالقتصادية لتجسد اىتمامات الجميور وتعالج ما يعكس تمؾ االىتمامات لكوف تمؾ الموضوعات 

رتجؿ النص الم، وتستخدـ البرامج الساخرة تغطي أغمب احتياجات الجميور مف وسائؿ اإلعالـ
بيا معتمدة فى طرح المضاميف المقدمة  والحوار التمثيمي والحديث المباشر والرسـ الكاريكاتيري

االسكتشات واالستعراضات الغنائية والحركات واإليحاءات كعناصر لمجذب،  عمى في ذلؾ
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األكثر في مقدمة المؤسسات مؤسسة الرئاسة والسمطة التنفيذية والتيارات السياسية وجاءت 
أكثر الشخصيات ضمف رئيس الدولة كما جاءت شخصية دافًا مف خالؿ البرامج الساخرة، استي

ظير الوزراء، ثـ المرشد العاـ لجماعة اإلخواف المسمميف، وىو ما يثـ رئيس الوزراء  يميوانتقادًا، 
 (.0412)والء فايز، السياسية والمؤسسات تمؾ البرامج عمى الشخصيات تركيز 

 للبحث: اإلجراءات املنهجية
ى:ىدرادةىومنهجهانوعىال

تنتمي ىذه الدراسة إلى البحوث الوصفية، حيث أنيا تركز عمى وصؼ طبيعة وسمات 
نما يمتد مجاليا إلى  وخصائص مجتمع أو موقؼ معيف، وىذه البحوث ال تقؼ عند حد جمع البيانات وا 

نات وتحميميا تحمياًل شاماًل، تصنيؼ البيانات والحقائؽ التي يتـ تجميعيا وتسجيميا وتفسير ىذه البيا
واستخالص نتائج ودالالت مفيدة منيا تؤدي إلى إمكانية إصدار تعميمات بشأف الموقؼ أو الظاىرة التي 
يقوـ الباحث بدراستيا، وبناء أساس لمحقائؽ التي يمكف أف تنبني عمييا فروض إيضاحية أو تفسيريو 

 .(70)حوليا لمموقؼ أو الظاىرة بما يسيـ في تقديـ المعرفة 
حيث تستيدؼ تقرير خصائص ظاىرة معينة أو موقؼ يغمب عميو صفة التحديد، وعمي ىذا يقـو 
البحث الوصفي بوصؼ ما ىو كائف عف طريؽ جمع البيانات والمعمومات حوؿ الظاىرة وجدولتيا 

  .(72) وتبويبيا ثـ تفسير تمؾ البيانات واستخالص النتائج
إلى التعرؼ عمى دور البرامج الساخرة فى تشكيؿ اتجاىات الجميور نحو  الحالية الدراسةتسعي و 

األحداث الجارية فى مصر مف خالؿ الوقوؼ عمى ما تقدمو تمؾ البرامج مف موضوعات ومضاميف 
واألساليب والفنوف التي تقدـ بيا؛ باإلضافة إلى العديد مف الفئات التي تتعمؽ بالشكؿ والمضموف التي 

، كما يمتد مجاؿ ىذه الدراسة إلي جمع البيانات الخاصة بالجميور لمعرفة لبرامج الساخرةتقدـ بيا تمؾ ا
مدى تعرضو لتمؾ البرامج، وعالقة ذلؾ باتجاىاتو نحو األحداث الجارية في مصر، مما يؤدي إلي 

رية دور البرامج الساخرة فى تشكيؿ اتجاىات الجميور نحو األحداث الجاإمكانية إصدار تعميمات بشأف 
 الذي تقـو الباحثة بدراستو. فى مصر

ى

ىمنهجىالدرادة:
يعتبر منيج المسح جيدًا عمميًا منظمًا لمحصوؿ عمى بيانات ومعمومات وأوصاؼ عف الظاىرة 
موضوع البحث مف العدد الحدي مف المفردات المكونة مف مجتمع البحث، ولفترة زمنية كافية لمدراسة، 

األساسية مف البيانات والمعمومات المطموبة في مجاؿ تخصص معيف، أو وذلؾ أما بيدؼ تكويف القاعدة 
تحديد كفاءة األوضاع القائمة عف طريؽ مقارنة المعمومات التي تـ الحصوؿ عمييا بمستويات أو معايير 
عدادىا أو التعرؼ عمى الطرؽ واألساليب والممارسات التي اتبعت لمواجية  قياسية سبؽ اختبارىا وا 
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ة، أو استخداـ ىذه البيانات الشاممة، في رسـ سياسات ووضع الخطط عمى أساس مف مشكالت معين
 .(76)االستبصار الكامؿ بجوانب الموقؼ

كما يعتبر منيج المسح مف أنسب المناىج العممية مالئمة لمدراسات الوصفية بصفة عامة وتمؾ 
بصفة خاصة ذلؾ إف  التي تستيدؼ وصؼ خصائص الجميور وسموكيـ االتصالى نحو وسائؿ اإلعالـ

ىذا المنيج يستيدؼ تسجيؿ وتحميؿ وتفسير الظاىرة في وضعيا الراىف، بعد جمع البيانات الالزمة 
والكافية عنيا وعف عناصرىا مف خالؿ مجموعة مف اإلجراءات المنظمة التي تحدد نوع البيانات 

 .   (77)ومصدرىا، وطرؽ الحصوؿ عمييا
لمحصوؿ عمى بيانات مسح اإلعالمي بشقيو الميداني والتحميمي وتستخدـ الدراسة الحالية منيج ال

ومعمومات وأوصافًا لمظواىر ومعرفة كافة جوانبيا مف خالؿ مسح عينة وثائقية مف البرامج الساخرة، 
، وذلؾ لرصد الموضوعات واألحداث التي تـ تناوليا خالؿ ومسح عينة ميدانية مف الجميور المصري

دور البرامج الساخرة دات وأنماط تعرض الجميور لتمؾ البرامج، بغية التعرؼ عمي فترة الدراسة؛ وكذلؾ عا
 خالؿ فترة إجراء الدارسة. فى تشكيؿ اتجاىات الجميور نحو األحداث الجارية فى مصر

ىمتغوراتىالدرادة:ى
ة وتتمثؿ تسعي الدراسة إلى اختبار العالقة بيف عدد مف المتغيرات التى تتضمنيا فروض الدراس 

 : متغيرات ىذه الدراسة في
 . لممضاميف السياسية الساخرة بوسائؿ اإلعالـالمتغير المستقؿ: ويتمثؿ فى تعرض المبحوثيف  -1
 المتغيرات الوسيطة: تتمثؿ فى المتغيرات الديموغرافية لممبحوثيف والتي تضـ:  -0

 إناث(.  -النوع : )ذكور  .أ 
 الحضر(. -اإلقامة: ) الريؼ  .ب 
 . عينة الجميورالتعميمي واالجتماعي االقتصادي لالسف والمينة والمستوي  .ج 

  .مستوى السخط السياسي لدى المبحوثيف مف الجميورالمتغير التابع: يتمثؿ فى  -0
ى

ىمجتمعىورونةىالدرادة:
يعتبر تحديد مجتمع الدراسة مف الخطوات المنيجية اليامة التى تؤدي إلى التوصؿ إلى نتائج 

الجميور العاـ مف المقيميف بالقاىرة والمنوفية ثؿ مجتمع الدراسة في وفى ىذه الدراسة يتمعممية دقيقة: 
 عامًا(.  64 - 18والذيف تتراوح أعمارىـ فيما بيف )

 عينة الدراسة: 
قاـ الباحث بسحب عينة عشوائية لتطبيؽ الدراسة الميدانية عمييا وقد أجريت الدراسة عمى عينة 

، ومف عاماً  64وتقؿ عف عامًا  18( مفردة مف الجميور العاـ ممف تزيد أعمارىـ عف 044بمغ قواميا )
لمدراسة لتمثيؿ خصائص المجتمع األصمي بمحافظتي القاىرة والمنوفية المقيميف بالريؼ والحضر 
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ولتحقيؽ أكبر قدر ممكف مف الحيادية والموضوعية، ولتيسير عممية التعميـ عند تفسير النتائج لموصوؿ 
 لرؤية عامة حوؿ موضوع الدراسة.

وزاد الباحث مف حجـ العينة ما أمكف لتمثيؿ مجتمع الدراسة البشري، ولتعكس معظـ خصائص 
ذاعة اخرة السمضاميف السياسية الجميور العاـ في تعرضو لم التي تقدميا وسائؿ اإلعالـ مف صحؼ وا 

مف موضوعات وقضايا مضاميف الساخرة وما تطرحو تمؾ الوتميفزيوف وشبكات التواصؿ اإلجتماعي 
متعددة، وما يرتبط بذلؾ التعرض مف متغيرات ديموجرافية لمجميور، ولتالفي حدوث أخطاء أثناء جمع 

 البيانات أو عدـ الصدؽ.
 لمشروط والمواصفات اآلتية:بحث الجميور محؿ الوقد خضعت عينة 

أف تكوف العينة ممثمة لممجتمع المسحوبة منو مف حيث الشرائح العمرية المختمفة التي تتناوليا  -1
 الدراسة بالبحث.

 إناث ما أمكف. –أف تكوف العينة ممثمة لمنوع ذكور  -2
العينة )أقؿ مف المتوسط "يقرأ ويكتب أف يتـ تمثيؿ كافة المستويات التعميمية لممجتمع األصمي في  -3

 دراسات عميا ( ما أمكف. –جامعي  –فوؽ متوسط  -متوسط  -إعدادية "  –ابتدائية  –
 –متوسط  –أف تعكس العينة المستويات االجتماعية االقتصادية المختمفة لمجميور )منخفض  -4

 مرتفع (.
عمؿ )يعمؿ  /يعمؿ المجتمع األصمي ) أف تمثؿ العينة المستويات الوظيفية والمينية المختمفة بال -5

 عامؿ عادي (.  –حرفي  –موظؼ  –ميني  -حر
 وفيما يمي توصيف لخصائص عينة الدراسة البشرية:
 (2جدول )

 التوزٌع النسبً لعٌنة الدراسة تبعاً للخصائص الدٌموجرافٌة  

 % ك محل اإلقامة % ك النوع

 2.00 580 رٌف 0202 022 ذكور

 0.08 050 حضر 0202 022 إناث

 52202 222 المجموع 52202 222 المجموع

 % ك المستوى التعلٌمً  % ك السن  

 800 2. أقل من ثانوي 5808 50 سنة 02من أقل  

 205. .50 أو ما ٌعادله  مؤهل متوسط  0.00 42 سنة 2.إلى أقل من  02من 

 .250 5.0 جامعً  0400 558 سنة 22إلى أقل من  2.من 

 5500 .2 ماجستٌر 5000 0. سنة 02إلى أقل من  22ن م

 802 0. دكتوراه 5005 05 سنة 2.إلى أقل من  02ن م

 52202 222 المجموع 52202 222 المجموع

 % ك المستوى االجتماعً االقتصادي % ك المهنة

 2200 5.0 منخفض 5205 .2 ال ٌعمل

 .0.. ..5 متوسط 400 8. عامل / فنً

 0.00 520 مرتفع 500. .50 موظف
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جميور وزعت بالتساوي بيف كؿ مف أف عينة الدراسة مف الإلى  بيانات الجدوؿ السابؽشير ت
% في 20.8، وحصمت نسبة المقيميف بالحضر مف عينة الدراسة عمى % 24.4الذكور واإلناث بنسبة 

سنة في  04: أقؿ مف  04% لممقيميف بالريؼ، وجاءت نسبة الذيف تتراوح أعمارىـ مف 06.0مقابؿ 
% مف العينة، يمييـ الذيف 09.2وذلؾ بنسبة جميور المراحؿ العمرية بعينة الدراسة الميدانية مف المقدمة 

وجاءت باقي المراحؿ العمرية % مف العينة، 00.2نة بنسبة س 04: أقؿ مف 04مف أعمارىـ تراوح ت
 .بنسب أقؿ

% مف العينة 00.2ووفقا لمميف التي يعمؿ بيا أفراد العينة فقد جاء المينيوف في المقدمة بنسبة 
حاصميف ل%، وتبعًا لممستوى التعميمي ألفراد العينة فقد تبيف أف فئة ا14.7وكانت نسبة مف ال يعمموف 

جاءت في مقدمة المؤىالت التعميمية سواء كاف ىذا المؤىؿ ليسانس أو بكالوريوس جامعي عمي مؤىؿ 
% مف العينة، بينما بمغت نسبة أفراد العينة مف ذوو 01.0لممبحوثيف مف الجميور حيث سجمت نسبة 
 %. 00.0سبة %، يمييـ ذوو المستوى المتوسط بن04.2المستوى االجتماعي االقتصادي المنخفض  

   :صحيفة االستبيان بياناتاة جمع الأد
االستقصاء والتي طبقت بأسموب المقابمة الشخصية  ةتـ جمع بيانات الدراسة الحالية مف خالؿ أدا

بالمراحؿ العممية المتعارؼ عمييا مف تحديد اليدؼ والبيانات  ةمع المبحوثيف، وقد مر إعداد ىذه األدا
عدادىا في صورتيا األولية ومراجعتيا منيجيًا وعمميًا مف خالؿ مجموعة مف الخبراء  المطموب جمعيا وا 

 وكذلؾ التأكد مف الصدؽ والثبات.  Pre testوالمحكميف وتطبيؽ االختبار القبمي 
عتمد عمى توجيو األسئمة المعدة خصيصًا حوؿ تلجميور، و وىي الطريقة الشائعة في دراسات ا

موضوع معيف بقصد الحصوؿ عمى ردود لمجميور، ثـ تحميؿ ىذه الردود، ويعتبر االستقصاء مف أكثر 
أدوات جمع البيانات شيوعًا واستخدامًا في منيج المسح وذلؾ إلمكانية استخدامو في جمع المعمومات عف 

 . (78)ف األفراد يجتمعوف أو ال يجتمعوف في مكاف واحدموضوع معيف مف عدد كبير م
قد اعتمدت الدراسة الحالية عمى األسئمة المغمقة والمفتوحة معا لمحصوؿ عمى كافة أراء و 

وقد تـ تطبيؽ االستبياف مف خالؿ المقابمة الفردية أو الجماعية مع المبحوثيف حوؿ موضوع الدراسة، 
تأكد مف فيـ المبحوثيف لألسئمة الواردة بيا مف ناحية، ومواجية ما المبحوثيف، وىو ما أعطي الفرصة لم

 قد يطرأ مف صعوبات أثناء التطبيؽ مف ناحية أخرى.
استمارة االستبياف مف خالؿ تحديد البيانات المطموب جمعيا مف عينة الجميور وقد تـ تصميـ 

األسئمة وفقا ألىداؼ الدراسة مجموعة مف بعاد مف ىذه األتضمف كؿ بعد رئيسية و أبعاد في شكؿ 
 -وتساؤالتيا كما يمي:

لمتعرؼ عمى بعد ؛ وتيدؼ أسئمة ىذا المضاميف السياسية الساخرة بوسائؿ اإلعالـمعدؿ التعرض لم -
مف خالؿ رصد بوسائؿ اإلعالـ المقدمة مواد والمضاميف السياسية الساخرة معدؿ تعرض الجميور لم
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مضاميف والوسائؿ اإلعالمية التي بتابعوف مف خالليا تمؾ المضاميف، المبحوثيف ليذه المتابعة مدى 
 ومدى الحرص عمى متابعتيا، وعدد ساعات ومرات التعرض لتمؾ المضاميف.

متابعة تمؾ المضاميف الطقوسية وأسباب دوافع التعرض لممضاميف السياسية الساخرة بوسائؿ اإلعالـ  -
 والنفعية.

مات السياسية الواردة بالمضاميف السياسية الساخرة المقدمة في وسائؿ مدى ثقة الجميور في المعمو  -
اإلعالـ المتعددة حوؿ القضايا والموضوعات المختمفة ورؤية الجميور حوؿ مدى موضوعية ودقة تمؾ 

 المواد مف عدمو.
جميور بوسائؿ اإلعالـ عمى معارؼ وسموكيات الالساخرة متابعة المواد والمضاميف السياسية تأثيرات  -

 –الوجدانية  –الجميور بمكوناتيا )المعرفية أفراد عمى تمؾ المضاميف قياس تأثيرات و ؛ السياسية
 السموكية (.

 الوقوؼ عمى مدى السخط السياسي لدى الجميور. -
رافية غاالستبياف عمى البيانات األولية لعينة الجميور بيدؼ معرفة المتغيرات الديم ت صحيفةكما تضمن -

، المينة، نوع البيئة التي ينتمي إلييا )ريؼ / حضر(، السف، ستوى التعميميؿ: النوع، الموالتي تشم
 المستوى االجتماعي واالقتصادي لممبحوث.

ى
ىالصدقىوالثبات:
 صدق االستبيان: 

لمتحقػؽ مػف صػدؽ المقػاييس تػـ االعتمػاد عمػي ثػالث ، و االختبار الصادؽ يقػيس مػا وضػع لقياسػو
 الظاىري أو صدؽ المحكميف، الصدؽ المنطقي، صدؽ االتساؽ الداخمي.طرؽ مختمفة وىي: الصدؽ 

 الصدق الظاهري )صدق المحكمين(: -
عنػػػد القيػػػاـ بإعػػػداد ىػػػذا االسػػػتبياف تػػػـ عرضػػػو عمػػػي مجموعػػػة مػػػف المحكمػػػيف المتخصصػػػيف فػػػي 

د وقيػاس صػدقو والتأكػدراستو عمميػا ومنيجيػا مجاالت وفروع اإلعالـ ذات الصمة بموضوع البحث، وذلؾ ل
وقػػد أقػر المحكمػػوف صػالحية االسػػتبياف بشػػكؿ عػاـ وتػػـ إجػػراء  (79)مػف قدرتػػو عمػى قيػػاس مػػا وضػع لقياسػػو

التعديالت المطموبة عمى الصحيفة سواء بالحػذؼ أو اإلضػافة أو التعػديؿ وفقػا آلرائيػـ وتوجييػاتيـ، واتفػؽ 
ولػػـ تسػػتبؽ إال  4.89المحكمػػوف عمػػي أف عبػػارات االسػػتبياف تتصػػؿ بمػػا يػػراد قياسػػو وبمغػػت نسػػبة االتفػػاؽ 

 ػػػػػػ العدد الكمي لممحكميف.9ػػػػػػػػ مف ػػػػػ8تفؽ عمييا معظـ المحكميف عدد ػػػػػػالعبارات التي ا
 الصدق المنطقي:

اعتمػػد بنػػاء االسػػتبياف واختيػػار العبػػارات المكونػػة ألبعػػاده عمػػي الدراسػػات السػػابقة التػػي اتخػػذت مػػف 
حيػػث اشػػتقت بعػػض )التعػػرض لممضػػاميف السػػاخرة بوسػػائؿ اإلعػػالـ ، السػػخط السياسػػي ( موضػػوعا ليػػا، 

عبػػارات المقػػاييس مػػف بعػػض المقػػاييس الخاصػػة بالدراسػػات السػػابقة، سػػواء بشػػكؿ مباشػػر أو غيػػر مباشػػر، 
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واستكممت باقي عبارات المقياس مف الدراسػات التػي تناولػت أحػد جوانػب أو أبعػاد المقػاييس محػؿ البحػث، 
(، )منػػػػػاؿ العػػػػػارؼ 0410(، دراسػػػػػة )إسػػػػػالـ عثمػػػػػاف 0411(، )نيسػػػػػبت 0411مثػػػػػؿ دراسػػػػػات )نياكسػػػػػو 

(، وذلػػؾ االعتمػػاد عمػػي المصػػادر السػػابقة 0412(، )أحمػػد عػػويس 0412(، دراسػػة )والء السػػريتي 0410
 يشير إلي تمتع االستبيانات بقدر مقبوؿ ومعقوؿ مف الصدؽ المنطقي.

 صدق االتساق الداخمي: 
تـ التحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي عف طريؽ حساب معامؿ االرتباط بيف الدرجػة الكميػة عمػي 
كػػؿ بعػػد مػػف أبعػػاد االسػػتبياف والدرجػػة الكميػػة لالسػػتبياف، بيػػدؼ التحقػػؽ مػػف صػػدؽ االسػػتبياف، وفيمػػا يمػػي 

 الجدوؿ الموضح لذلؾ.  
 

 ( 3جدول )
 ل بعد فرعً والدرجة الكلٌة لالستبٌان .معامالت صدق االتساق الداخلً بٌن الدرجة الكلٌة لك

 الداللة معامل االرتباط مع الدرجة الكلٌة البعــد 

 2025دالة عند مستوى  **.2085 التعرض للمضامٌن الساخرة فً وسائل اإلعالم

دوافع التعرض للمضامٌن الساخرة بوسائل 
 اإلعالم

 2025دالة عند مستوى  **205.2

مستوى الثقة فً المعلومات المقدمة بالمواد 
 السٌاسٌة الساخرة 

 2025دالة عند مستوى  **20.84

تأثٌرات التعرض للمضامٌن السٌاسٌة الساخرة 
 بوسائل اإلعالم

 2025دالة عند مستوى  **20820

 2025دالة عند مستوى  **20552 قٌاس مستوى السخط السٌاسً

يوضح الجدوؿ أف معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ بعد مف أبعاد ومجاالت االستبياف مرتفعػة ودالػة  
 – 4.689، وقػػػػد تراوحػػػػت معػػػػامالت االرتبػػػػاط ألبعػػػػاد االسػػػػتبياف مػػػػا بػػػػيف  4.41إحصػػػائيا عنػػػػد مسػػػػتوى 

 .يدؿ عمى تمتعيا بمعامؿ صدؽ مرتفع، وىو ما 4.816
 ثبات االستبيان:

وأدوات التقػػػويـ عػػػادة أف تكػػػوف عمػػػي درجػػػة عاليػػػة مػػػف الدقػػػة واإلتقػػػاف  يقصػػػد بثبػػػات االختبػػػارات 
، واالختبػػار الثابػػت ىػػو الػػذي يعطػػي نفػػس (84)واالتسػػاؽ فيمػػا تزودنػػا بػػو مػػف بيانػػات عػػف سػػموؾ المفحػػوص

 .(81)النتائج )تقريبا( إذا طبؽ عمي نفس األشخاص في فرصتيف مختمفتيف
 وقد تـ حساب ثبات االستبياف بالطرؽ األتية :

تـ إجراء اختبار الثبات عف طريؽ إعادة ثبات االستبيان لمتأكد من  :طريقة إعادة التطبيق -1
، وذلؾ بعد % مف العينة عمييا14نسبة  عبر فترة زمنية مف إجابات Retestتطبيؽ االستمارة 

مف التطبيؽ األوؿ لالستمارة، وقد اعتمد الباحث في حساب ثبات نتائج ثالثة أسابيع مرور 
االستبياف عمي حساب نسبة االتفاؽ بيف إجابات المبحوثيف في التطبيؽ األوؿ والثاني وكانت 

ختالؼ كبير في إ%، وىو معامؿ ثبات مرتفع يدؿ عمي عدـ وجود 91قيمة معامؿ الثبات 
 إجابات المبحوثيف ، كما يدؿ عمي صالحية االستبياف لمتطبيؽ.
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 ( 4جدول )
 اده وفقا لطرٌقة إعادة التطبٌق .معامالت ثبات االستبٌان وأبع

 الداللة معامل الثبات  البعــد 

 2025دالة عند مستوى  **20548 التعرض للمضامٌن الساخرة فً وسائل اإلعالم

دوافع التعرض للمضامٌن الساخرة بوسائل 
 اإلعالم

 2025دالة عند مستوى  **20854

مستوى الثقة فً المعلومات المقدمة بالمواد 
 السٌاسٌة الساخرة 

 2025دالة عند مستوى  **20824

تأثٌرات التعرض للمضامٌن السٌاسٌة الساخرة 
 بوسائل اإلعالم

 2025دالة عند مستوى  **208.5

 2025دالة عند مستوى  **.2080 قٌاس مستوى السخط السٌاسً

 2025مستوى دالة عند  .2045 الدرجة الكلٌة

 :  وسبيرمان وبراون،  (S.Hطريقة التجزئة النصفية ) -2
قػػاـ الباحػػث بحسػػاب معامػػؿ ثبػػات االسػػتبياف، وفقػػا لطريقػػة التجزئػػة النصػػفية لجتمػػاف، وكػػذلؾ عػػف 

 طريؽ حساب معامؿ ارتباط سبيرماف وبراوف.
 (5جدول رقم )

 سبٌرمان وبراون( . –معامالت ثبات االستبٌان وأبعاده وفقا لطرٌقتً )التجزئة النصفٌة لجتمان  -

 براون  –سبٌرمان  التجزئة النصفٌة لجتمان  البعـد م
 **2080 **2088 التعرض للمضامٌن الساخرة فً وسائل اإلعالم 5

 **2084 **2042 دوافع التعرض للمضامٌن الساخرة بوسائل اإلعالم 0

مستوى الثقة فً المعلومات المقدمة بالمواد  .
 السٌاسٌة الساخرة 

208.** 208.** 

تأثٌرات التعرض للمضامٌن السٌاسٌة الساخرة  2
 بوسائل اإلعالم

2085** 2080** 

   قٌاس مستوى السخط السٌاسً 0

 **2088 **2045 معامل ارتباط األبعاد مع بعضها *

 **2040 **2084 الدرجة الكلٌةارتباط األبعاد مع  **

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف أبعاد االسػتبياف حققػت معػامالت ثبػات عمػي درجػة معقولػة ومقبولػة 
 - 4.86عمميػػػا، حيػػػث تراوحػػػت معػػػامالت ثبػػػات األبعػػػاد وفقػػػا لمعامػػػؿ التجزئػػػة النصػػػفية لجتمػػػاف مػػػا بػػػيف 

 .  4.89-4.80براوف ما بيف   –، بينما تراوح معامؿ ثبات األبعاد وفقا لمعامؿ ارتباط سبيرماف4.94
وفقا لمعامؿ ارتباط التجزئة النصفية  4.91وفيما يتعمؽ بمعامالت ارتباط األبعاد مع بعضيا فقد كانت  -

، وىػي معػامالت ثبػات عاليػة وتػدؿ عمػي ثبػػات 4.88بػراوف  –لجتمػاف، بينمػا كانػت وفقػا لمعامػؿ سػبيرماف
 األبعاد .

وفقػػػا  4.90،  4.89لالسػػػتبياف فقػػػد كانػػػت  وفيمػػػا يتعمػػػؽ بمعػػػامالت ارتبػػػاط األبعػػػاد مػػػع الدرجػػػة الكميػػػة -
بػراوف عمػي الترتيػب وىػي معػامالت ثبػات  –لمعامالت ارتباط التجزئػة النصػفية لجتمػاف ومعامػؿ سػبيرماف 

 عالية وتشير إلي ثبات االستبياف وصالحيتو لالستخداـ.
ىأدالوبىالقواسىالمدتخدمةىفيىالبحث:

البحث، وقد تباينت العبارات المستخدمة مف حيث العدد استخدمت عدة مقاييس مختمفة في إجراء ىذا 
والصفة في كؿ مقياس عف اآلخر وفقًا إلختالؼ المتغير المراد قياسو، وعمى ذلؾ اختمؼ مجموع كؿ 
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مقياس ودرجات الفئات في تمؾ المقاييس، وروعي في ترتيب فئات كافة المقاييس أف يتـ البدء بالفئة 
 مثؿ مقاييس المستخدمة في البحث فيما يمي:األدنى ثـ األعمى وىكذا، وتت

 قياس معدل التعرض لوسائل اإلعالم: -1
تـ قياس كثافة التعرض لوسائؿ اإلعالـ باستخداـ عدة أسئمة تضمنتيا صحيفة االستبياف عف 
مدى التعرض لتمؾ الوسائؿ، وعدد الوسائؿ التي يتعرض ليا المبحوث، وعدد ساعات التعرض اليومية، 

 األسبوعية لكؿ وسيمة، وتتمثؿ فئات كثافة التعرض لوسائؿ اإلعالـ فيما يمي: ومرات التعرض
قميؿ التعرض وىو مف يتعرض لعدد أقؿ مف الوسائؿ ولوقت محدود وبعدد أقؿ مف  -

 المرات.
متوسط التعرض وىو مف يتعرض لعدد متوسط مف الوسائؿ ولبعض الوقت وبعدد  -

 متوسط مف المرات.
ص عمى التعرض المنتظـ لوسائؿ اإلعالـ بشكؿ دوري مرتفع التعرض وىو مف يحر  -

 متقارب وبعدد أكبر مف مرات التعرض وزمنو ولمختمؼ تمؾ الوسائؿ.
 قياس معدل التعرض لممضامين الساخرة في وسائل اإلعالم: -2

تـ قياس كثافة التعرض لممواد والمضاميف الساخرة في وسائؿ اإلعالـ باستخداـ عدة أسئمة 
ستبياف عف مدى التعرض لتمؾ الوسائؿ، ومتابعة المضاميف السياسية الساخرة بيا تضمنتيا صحيفة اال

أثناء ذلؾ التعرض وعدد مرات وساعات التعرض لتمؾ المضاميف، وتتمثؿ فئات كثافة التعرض لممواد 
 والمضاميف السياسية الساخرة بوسائؿ اإلعالـ فيما يمي:

السياسية الساخرة بوسائؿ اإلعالـ في ضاميف وىو مف يتعرض لمم منخفض التعرض -
 القميؿ مف مرات استخدامو لتمؾ الوسائؿ والقميؿ مف تمؾ الوسائؿ ذاتيا ولوقت محدود.

السياسية الساخرة بوسائؿ اإلعالـ في ضاميف وىو مف يتعرض لمم متوسط التعرض -
 بعض مرات استخدامو المتوسط لتمؾ الوسائؿ وعدد متوسط منيا.

مف يحرص عمى التعرض لممواد السياسية الساخرة بوسائؿ اإلعالـ  وىو مرتفع التعرض -
في كؿ مرة مف مرات استخدامو لتمؾ الوسائؿ ولمختمؼ تمؾ الوسائؿ ذاتيا ويكمؿ 

 متابعتو لممادة الساخرة حسب ما تقتضيو مف وقت لمتعرض.
 مقياس دوافع التعرض لممضامين السياسية الساخرة بوسائل اإلعالم: -3

فئتين فع التعرض لممضاميف السياسية الساخرة المقدمة بوسائؿ اإلعالـ إلى تـ تصنيؼ دوا
ومنيا المعرفة والحصوؿ عمى معمومات والتعرؼ عمى وجيات نظر  دوافع نفعيةىما:  رئيسيتين

ومنيا شغؿ أوقات الفراغ والترفيو والتسمية وعدـ الشعور بالوحدة. وتـ  ودوافع طقوسيةاآلخريف ، 
 10ىاتيف الفئتيف مف خالؿ سؤاؿ تضمنتو استمارة االستبياف اشتمؿ عمى قياس كؿ فئة مف 
عبارات لقياس الدوافع الطقوسية، وتـ تحديد  2عبارات لقياس الدوافع النفعية،  7عبارة موزعة إلى 
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درجة واحدة لمف أجاب "بال " أماـ كؿ عبارة مف العبارات، ودرجتيف لما كانت أجابتو "أحيانا"، 
 بنعـ".  لمف أجاب "وثالث درجات 

حوؿ القضايا  السياسية الساخرةضامين مقياس مستوى الثقة في المعمومات المقدمة بالم -0
وما تتضمنو ضاميف والموضوعات المختمفة ورؤية الجميور حوؿ مدى موضوعية ودقة تمؾ الم

مف معمومات مف عدمو، وتـ قياس مستوى الثقة مف خالؿ مقياس تضمنتو صحيفة االستبياف 
عبارات، وتـ تحديد درجة واحدة لمف أجاب "بال " أماـ كؿ عبارة مف عبارات  8تمؿ عمى اش

المقياس، ودرجتيف لما كانت أجابتو "أحيانا"، وثالث درجات لمف أجاب "دائما". وتـ توزيع 
درجات كؿ فئة مف فئات مستوى الثقة في المعمومات المقدمة بالمواد السياسية الساخرة بوسائؿ 

 كما يمي:اإلعالـ 
 .ةدرج 10إلى    8مستوى منخفض لمثقة  مف   -
 .ةدرج 19إلى    10مستوى متوسط لمثقة مف  -
 .ةدرج  00إلى    04مستوى مرتفع لمثقة  مف  -

 تأثيرات التعرض لممضامين السياسية الساخرة بوسائل اإلعالم: -5
ما يحدثو ذلؾ يقصد إجرائيا بتأثيرات التعرض لممضاميف السياسية الساخرة بوسائؿ اإلعالـ 

التعرض مف تأثيرات معرفية ووجدانية وسموكية في المبحوثيف، وقد تـ قياس ىذه التأثيرات مف 
عبارات  6عبارة، قسمت إلى  16خالؿ سؤاؿ تضمنتو صحيفة االستبياف وتضمف السؤاؿ 

ديد درجة عبارات لمتأثيرات السموكية، وتـ تح 2عبارات لمتأثيرات الوجدانية،  2لمتأثيرات المعرفية 
واحدة لمف أجاب "بال " أماـ كؿ عبارة مف عبارات المقياس، ودرجتيف لما كانت أجابتو "إلى حد 

ووزعت إلى مستويات  ما"، وثالث درجات لمف أجاب "دائما" وصيغت كؿ العبارات بشكؿ إيجابي
 موكية (.الس –الوجدانية  –ضعيفة ومتوسطة ومرتعفة عمى كؿ فئة مف فئات التأثيرات )المعرفية 

 مقياس مستوى السخط السياسي: -6
عبارة  10تـ قياس مستوى السخط السياسي مف خالؿ سؤاؿ تضمنتو صحيفة االستبياف اشتمؿ عمى 

توضح الست األولى األداء الجيد لمحكومة والرموز السياسية، وتوضح العبارت الست األخرى ضعؼ 
قياس فقد تـ عرضو في إطار أسئمة االستبياف األداء الحكومي والرموز السياسية، ولمتأكد مف صدؽ الم

عمى مجموعة مف المحكميف، كما تـ إجراء التعديالت عمى عباراتو بناء عمى مالحظاتيـ، وكذلؾ تـ 
 factor Analysisاشتقاؽ عباراتو مف مقاييس بعض الدراسات السابقة، كما تـ استخداـ التحميؿ العاممي 

 Principle Components Analysisلمكونات األساسية ليوتمنج بطريقة االختبار الصدؽ العاممي لو 
ثـ تدويرىا باستخداـ ، وقد أسفر التحميؿ العاممي عف وجود عامميف لممقياس لمعوامؿ التي يتـ استخراجيا

ويفسر ىذا العامالف  Varimax with Kaiser Normalizationالتدوير المتعامد بطريقة )الفاريماكس( 
( مما يشير 4.0، وجاءت درجات تشبع جميع عبارات العامميف مرتفعة )أكبر مف مف الظاىرة 20.807

 إلى صدؽ المقياس. ويوضح الجدوالف التالياف مستوى التشبعات عمى كؿ عبارة مف عبارات المقياس:
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 (6جدول رقم )
 التشبعات على العامل األول لمقٌاس السخط السٌاسً 

 درجة التشبع  العبــــــــــــــــــــــــارة 
 20.58 تشهد مصر حراك سٌاسً ٌتمٌز بالدٌموقراطٌة0 -

 20550 الرموز السٌاسٌة فً مصر تهتم بتحقٌق المصالح الوطنٌة 0 -

 .2004 ٌن أكثر من مصالحهم الشخصٌة0نطاٌهتم المسئولون بمراعاة مصالح المو -

 .2052 الحكومة 0أشعر بالرضا عن أداء  -

 20.00 تتعامل الحكومة مع مختلف القضاٌا بحكمة 0 -

 20.85 تكفل الحكومة الحقوق والحرٌات للمواطنٌن 0 -

 % .06.020النسبة المستخمصة مف التشبعات = 
 (7جدول رقم )

 التشبعات على العامل الثانً لمقٌاس السخط السٌاسً 

 درجة التشبع  العبــــــــــــــــــــــــارة  م
 .2050 بطء شدٌد 0ٌتمٌز بالحراك السٌاسً فً مصر  - 5

 20.50 0شخصٌة ال هاالرموز السٌاسٌة فً مصر تهتم بتحقٌق مصالح - 0

 20855 طنٌن0امصالح الموبتحقٌق مكاسب سٌاسٌة دون االهتمام بٌهتم المسئولون  - .

 .2052 0أداء الحكومة غٌر مرض  - 2

 20.82 لقضاٌا 0الكثٌر من الملفات وامع فً التعامل الحكومة تخفق  - 0

 205.8 0كما ٌنبغً لمواطنٌن االحكومة حقوق وحرٌات ال ترعى  - .

 % .08.090النسبة المستخمصة مف التشبعات = 
وتـ تحديد درجة واحدة لمف أجاب "بال " أماـ كؿ عبارة مف العبػارات السػت األولػى، ودرجتػيف لمػا 
كانت أجابتو "إلى حد ما"، وثالث درجات لمف أجاب "بنعـ". كما تـ تحديد درجة واحدة لمػف كانػت إجابتػو 

حػد مػا" وثػالث درجػات  "بنعـ" أماـ كؿ عبارة مف العبارات الست األخرى ودرجتيف لمػا كانػت إجابتػو " إلػى
درجػػة ، تػػـ توزيعيػػا عمػػى  06لمػػف كانػػت إجابتػػو "بػػال" وبمػػغ مجمػػوع درجػػات األثنتػػي عشػػرة عبػػارة لممقيػػاس 

 فئات مستوى السخط السياسي كما يمي: 
 درجة.  18إلى  10مستوى منخفض لمسخط السياسي: مف  -

 درجة. 07إلى  19مستوى متوسط لمسخط السياسي: مف  -

 درجة.  06إلى  08السياسي: مف  مستوى مرتفع لمسخط -

 مقياس المستوى االقتصادي االجتماعي لممبحوث: -7
اشتممت صحيفة االستبياف عمى مقياسًا لممستوى االقتصادي االجتماعي وىو مقياس تجميعي 

أسئمة تقيس عدة أبعاد لمربط بيف المستوى االقتصادي لممبحوث ومستواه االجتماعي، وتمثمت  7تكوف مف 
الدخؿ الشيري، ونوع المسكف وعدد حجراتو، نوع الرعاية الطبية التي يحظى بيا، وما  األسئمة في

يستخدمو في تنقالتو، وما يمتمكو مف أدوات وأجيزة، والمينة التي يعمؿ بيا، والمستوى التعميمي لو، ووفقا 
 ا يمي:الستجابات المبحوثيف عمى تمؾ األسئمة تـ تحديد مستوياتيـ االقتصادية االجتماعية كم

 درجة.  17إلى   14مستوى اجتماعي اقتصادي منخفض: مف   -
 درجة.  06إلى    18مستوى اجتماعي اقتصادي متوسط: مف   -
 درجة.  06إلى   07مستوى اجتماعي اقتصادي مرتفع: مف    -
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ىاألدالوبىاإلحصائوةىالمدتخدمةىفيىالدرادة:
  ة مف خالؿ الكمبيوتر وذلؾ باستخداـبإجراء التحميؿ اإلحصائي لبيانات ىذه الدراسقاـ الباحث 

، والمعروؼ اختصارًا بحزمة البرامج اإلحصائية لمعموـ االجتماعية  SPSS for windowsبرنامج
(SPSS: ) Statistical Package for social science  

 وقد تم استخدام االختبارات اإلحصائية التالية:
 التكرارات البسيطة والنسب المئوية. -
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية. -
لدراسػػة  One Way Analysis of Variance ANOVAتحميػؿ التبػػايف ذي البعػػد الواحػد  -

 الفروؽ اإلحصائية بيف المتوسطات الحسابية لممجموعات في أحد متغيرات الدراسة.
 Least Significanceبطريقػػة اقػػؿ فػػرؽ معنػػوي  Post Hoc Testsاالختبػػارات البعديػػة  -

80Difference  والمعػػروؼ بػػػL.S.D  لمعرفػػة مصػػدر التبػػايف بػػيف المجموعػػات التػػي يؤكػػد تحميػػؿ
 تبايف عمي وجود فرؽ بينيا.

لدراسػػة شػػدة واتجػػاه العالقػػة االرتباطيػػة بػػيف   Pearson Correlationمعامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػوف  -
 متغيريف مف متغيرات الدراسة.

مة لدراسة الفروؽ بيف المتوسطيف الحسػابييف لمجمػوعتيف لممجموعات المستق T.Testاختبار "ت"  -
 مف المبحوثيف عمي أحد متغيرات الدراسة.

( لجػػداوؿ التوافػػؽ لدراسػػة الداللػػة اإلحصػػائية لمعالقػػة بػػيف chi square test)  0اختبػػار كػػا -
 متغيريف مف المستوى األسمى.

( الػذي يقػيس شػدة العالقػة بػيف متغيػريف أسػمييف Contingency Coefficientمعامؿ التوافػؽ )  -
 . 0×0في جدوؿ أكثر مف 

لممجموعػػػات المسػػػتقمة لدراسػػػة الداللػػػة اإلحصػػػائية لمفػػػروؽ بػػػيف متوسػػػػطيف  T.Testاختبػػػار "ت"  -
 حسابييف لمجموعتيف مف المبحوثيف في أحد متغيرات الدراسة مف نوع المسافة أو النسبة.

ىنتائجىالدرادة:
مفػػردة مػػف الػػذكور واإلنػػاث،  044ميدانيػػة عمػػى عينػػة مػػف الجميػػور بمػػغ قواميػػا طبقػػت الدراسػػة ال

وممف يقيموف في محافظتي القاىرة والمنوفية، وممف يمثموف المستويات االقتصادية واالجتماعية المختمفة، 
لعينػة وفي إطار منيج المسح تـ مؿء اسػتمارة االسػتبياف بالمقابمػة لعينػة الدراسػة التػي تػـ سػحبيا بأسػموب ا

العشوائية المنتظمة، وقد أسفر تحميؿ استجابات عينػة الجميػور والتػي تضػمنتيا بيانػات صػحيفة االسػتبياف  
بعػػػد عمميػػػة الجدولػػػة والتصػػػنيؼ عػػػف بيانػػػات كميػػػة سػػػاعدت عمػػػي تحقػػػؽ أىػػػداؼ الدراسػػػة، واإلجابػػػة عمػػػي 

 كما يمي: تساؤالتيا
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 . اإلعالمالجمهور لممضامين السياسية الساخرة بوسائل مدي تعرض  -
 (1جدول رقم )

 ٌوضح توزٌع مدى تعرض الجمهور للمضامٌن السٌاسٌة الساخرة بوسائل اإلعالم وفقا للنوع  

 العٌنة              
 مدى التعرض 

 اإلجمالً إناث ذكور

 % ك % ك % ك

 .200 585 2000 45 2002 42 نعم

 400. 508 200. 4. 2200 84 أحٌانا

 .500 5. 0202 22 5200 05 ال

 522 222 522 022 522 022 المجموع

 0.05مستوي المعنوية = دالة عند   0.144معامل التوافق =     2د. حرية =    8.45=  2قيمة كا

 ( وىػػػي قيمػػػة دالػػػة 0( عنػػػد درجػػػة حريػػػة = )8.02بمغػػػت )0تشػػػير بيانػػػات الجػػػدوؿ السػػػابؽ أف قيمػػػة كػػػا
وىػػو مػػا ،  4.100كمػػا بمغػػت قيمػػة معامػػؿ التوافػػؽ ، 4.42إحصػػائيا عنػػد مسػػتوى داللػػة إحصػػائية = 

المضػػػاميف السياسػػػية يؤكػػػد عمػػػي تبػػػايف تفضػػػيالت الػػػذكور واإلنػػػاث مػػػف الجميػػػور فػػػي معػػػدؿ مشػػػاىدة 
، ويشػػير لوجػػود عالقػػة بػػيف النػػوع ومػػدى مشػػاىدة الجميػػور لتمػػؾ المضػػاميف  السػػاخرة بوسػػائؿ اإلعػػالـ

 % مف اإلناث.84.4مف الذكور في مقابؿ % 89.2حيث بمغ إجمالي مف يتابعونيا مف الذكور 
  مف 02.0أف نسبة مف يتعرضوف لممضاميف السياسية الساخرة بوسائؿ اإلعالـ بصفة دائمة بمغت %

 : لإلناث.02.2: ، لمذكور، في مقابؿ نسبة  02.4عينة الجميور، وزعت إلى نسبة 
 سػػاخرة عمػػى نحػػو غيػػر كمػػا أوضػػحت النتػػائج أف ىنػػاؾ تفػػاوت فػػي نسػػبة مػػف يتعرضػػوف لممضػػاميف ال

% 00.2% لمػذكور مقابػؿ 00.2% ، وزعت إلػى 09.2منتظـ )أحيانا(، إذ بمغت تمؾ النسبة إجمااًل 
مػػػف اإلنػػػاث، كمػػػا يالحػػػظ ذلػػػؾ التفػػػاوت فػػػي نسػػػبة مػػػف ال يتعرضػػػوف مػػػف الػػػذكور واإلنػػػاث لممضػػػاميف 

إلنػاث فػي مقابػؿ % مػف ا04.4% مف العينة الكمية؛ قسمت إلى 12.0السياسية الساخرة والتي بمغت 
% فقط مف الذكور، وقد يرجع ذلػؾ االخػتالؼ فػي معػدؿ التعػرض ليػذه المضػاميف بػيف الػذكور 14.2

واإلناث إلى ما تستخدمو بعض تمؾ المضاميف مف أساليب في طرح الموضػوعات والتػي منيػا التوريػة 
بمػػػا يتفػػػؽ وطبيعػػػة  والمفارقػػػة والمضػػػاىاة والمبالغػػػة والتسػػػاؤؿ الحػػػر وغيرىػػػا مػػػف طػػػرؽ التنػػػاوؿ والطػػػرح

وخصائص كؿ وسيمة إالعالمية، كما قد يرجع ذلؾ لطبيعة ما تتناولو تمؾ المضاميف مف موضوعات 
 وقضايا سياسية تستمـز المعرفة المسبقة أحيانا لمتابعتيا والوقوؼ عمى أخر تطوراتيا.

حيػث أثبتػت أف  0412وتتفؽ تمؾ النتػائج فػي مجمميػا مػع مػا توصػمت إليػو دراسػة والء فػايز السػريتي 
% مػػف عينػػة الجميػػور يتػػابعوف البػػرامج السػػاخرة المقدمػػة عبػػر شػػبكة اإلنترنػػت والقنػػوات 78.4نسػػبة 

 الفضائية الخاصة.
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 .تابعة المضامين السياسية الساخرةفضمها الجمهور في مترتيب وسائل اإلعالم التي ي -
 (1جدول رقم )

 متابعة المضامٌن السٌاسٌة الساخرة.فضلها الجمهور فً التً ٌترتٌب وسائل اإلعالم 

 الترتٌب       
 

 المصادر
 السادس الخامس الرابع الثالث الثانً األول

 الوزن المرجح

 الوزن المئوي النقاط

 9.54 595 50 20 .5 8. 5 2 القنوات الفضائٌة الحكومٌة

 27.23 1698 2 5 8 54 00 002 القنوات الفضائٌة الخاصة 

 14.64 913 05 04 25 85 .. 0. والمجالت الورقٌةالصحف 

 24.94 1555 2 . 55 .0 542 .0 شبكات التواصل اإلجتماعً

 10.01 624 00 .2 .. 22 2. 8 الرادٌو 

 11.58 722 08 02 08 4. 0. .0 القنوات الفضائٌة العربٌة

 525.  مجموع األوزان

في متابعة يتضح مف بيانات الجدوؿ السابؽ أف ترتيب وسائؿ اإلعالـ التي يفضميا الجميور 

 جاء وفقا لما حققتو تمؾ الوسائؿ مف أوزاف نسبية كما يمي:  المضامين السياسية الساخرة
جاءت القنوات الفضائية الخاصة في مقدمة الوسائؿ اإلعالمية التي يفضؿ الجميور متابعة 

%، وىو ما قد يرجع إلى كثرة ما تقدمو 07.00ساسية الساخرة بيا وذلؾ بوزف مئوي قدرة المضاميف ال
تمؾ القنوات مف برامج ومضاميف ساخرة والتي منيا برنامج البرنامج وأبو حفيظة وبني آدـ شو وزلطة شو 

ما توصمت إليو وأبمو فاىيتا وأسعد اهلل مساءكـ وقمة مندسة وغيرىا مف البرامج ، وتتفؽ تمؾ النتيجة مع 
والتي أشارت لتمتع البرامج الساخرة بنسبة مشاىدة عالية لما تحظى بو مف تنوع  0410دراسة وفاء فرغؿ 

في أساليب التقديـ والتناوؿ، كما قد يرجع ذلؾ لما يتمتع بو التميفزيوف كوسيمة إعالمية مف استخدامو 
تمؾ النوعية مف المضاميف الساخرة بما يجعميا لمصورة التي تعكس الكثير مف اإليحاءات التي تقوـ عمييا 

 تقترب مف الواقع المراد تناولو لألشخاص واألحداث.
% وىو ما قد 00.90وفي الترتيب الثاني جاءت مواقع التواصؿ االجتماعي بوزف مئوي قدره 

مكانية التفاعؿ مع األخريف ومشاركة وتبادؿ الص ور يرجع إلى الشيوع واالنتشار لتمؾ الشبكات وا 
والتعميقات التي تحمؿ العديد مف المضاميف السياسية الساخرة، حيث أصبحت تمؾ الشبكات منبرًا لمتعبير 
عف األفكار واألراء ووجيات النظر بحرية تامة دوف قيد أو رقابة كما تتيح ىذه المواقع والشبكات إمكانية 

خالؿ إنشاء مجموعات ذات  استخداـ وسائؿ عديدة لعرض أرائيـ ووجيات نظرىـ السياسية أما مف
توجيات سياسية معينة أو مف خالؿ تقديـ مواد ومضاميف سياسية تحمؿ أفكارا خاصة في ىذا المجاؿ، 
أو حتى مف خالؿ المشاركة بالتعميؽ في مناقشة مواد ومضاميف معروضة بالفعؿ، كما تمكنت بعض تمؾ 

اسية منيا تركيب مقاطع مف أفالـ الشبكات مثؿ الفيس بوؾ مف ابتكار طرؽ جديدة لمسخرية السي
سينمائية أو التعميؽ عمى الصور الفوتوغرافية أو تركيب صور ومقاطع فيديو ساخرة وغيرىا مف األشكاؿ 
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األخرى التي جعمت ىذه المواقع تتمتع بمزايا متعددة تناسب عرض وتناوؿ المضاميف السياسية الساخرة 
 دوف حجب أو رقابة.

لوسائؿ اإلعالـ التي يفضؿ الجميور متابعة المضاميف السياسية الساخرة بيا وفي الترتيب الثالث 
%، وقد يرجع حصوؿ الصحؼ والمجالت 10.60جاءت الصحؼ والمجالت الورقية بوزف مئوي بمغ 

عمى ذلؾ الترتيب لمتابعة المضاميف الساخرة إلى خضوعيا لمرقابة بشكؿ أيسر مف الوسائؿ السابقة 
تيا في تناوؿ المضاميف السياسية بشكؿ ساخر إذ ال تمتمؾ سوي األعمدة الساخرة وكذلؾ لضعؼ إمكانيا

 والكاريكايتر كفنوف صحفية يمكف مف خالليا عرض تمؾ المضاميف.
%، يمييا الراديو بوزف 11.28وجاءت القنوات الفضائية العربة في الترتيب الرابع بوزف مئوي بمغ 

% ولعؿ مرد حصوليا 9.20القنوات الفضائية الحكومية بوزف بمغ % ، وأخيرًا جاءت 14.41مئوي بمغ 
 عمى ىذا الترتيب المتأخر يرجع لعدـ بث مثؿ ىذه النوعية مف البرامج عمييا.

 معدل تعرض الجمهور لممضامين السياسية الساخرة . -
 (1جدول )

 لساخرة المقدمة بوسائل اإلعالم . النوع ومعدل تعرض الجمهور للمضامٌن السٌاسٌة الدراسة العالقة بٌن  3معامل كا

 النوع                    
 معدل التعرض

 اإلجمالً إناث ذكور
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 200. 555 202. 00 .20. 0. متوسط

 0400 44 .050 2. .0.. 0. مرتفع

 522 4.. 52202 5.2 52202 554 اإلجمالً

 تدل بيانات الجدول السابق عمى:  
النــوع ومعــدل تعــرض الجمهــور لممضــامين السياســية الســاخرة المقدمــة بػػيف (، 10.40بمغػػت )0أف قيمػػة كػػا

كما بمغت قيمة معامؿ ، 4.41، وىي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى داللة إحصائية = بوسائل اإلعالم 
، وىػو مػا يؤكػد عمػي 4.41وىي قيمة دالة إحصائيا عند مسػتوى داللػة إحصػائية = ، 4.182التوافؽ 
يبيف و ، ور مف الذكور واإلناث لممضاميف السياسية الساخرة بوسائؿ اإلعالـجميتعرض العدؿ تبايف م

بوسائؿ اإلعػالـ حيػث تػرتبط معػدالت لممضامين السياسية الساخرة المقدمة معدؿ التعرض وجود عالقة بيف 
 ،التعرض المرتفع بالذكور أكثر مف اإلناث كما يتضح مف بيانات الجدوؿ

% ممف يتابعوف تمؾ المضاميف يتعرضوف ليا بمعدالت 06.0وتشير نتائج الجدوؿ أف نسبة 
%، 00.2منخفضػػػة كػػػاف أغمػػػبيـ مػػػف اإلنػػػاث، يمػػػييـ ذوو التعػػػرض المتوسػػػط لتمػػػؾ المضػػػاميف بنسػػػبة 

% ممػػف يتػػابعوف ىػػذه المضػػاميف 09.0وكانػػت نسػػبة مرتفعػػي التعػػرض لممضػػاميف السياسػػية السػػاخرة 
 مف عينة الدراسة. 
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 دوافع تعرض الجمهور لممضامين السياسية الساخرة المقدمة بوسائل اإلعالم .  -
 الدوافع الطقوسية. -أ

 (21جدول رقم )
 ترتٌب عبارات دوافع تعرض الجمهور للمضامٌن السٌاسٌة الساخرة المقدمة بوسائل اإلعالم.

 درجة األهمٌة              
 الدوافع الطقوسٌة

 المرجحالوزن  ال أحٌانا دائما 

 النقاط % ك % ك % ك
الوزن 
 المئوي

 25.24 749 0208 82 0400 522 2005 500 التعرض للمضامٌن الساخرة ال ٌجعلنً أشعر بالوحدة 

 25.44 755 202 50 802. 0.0 0505 40 0للحصول على المتعة والتسلٌة

 25.71 763 5.00 .0 400. ..5 2.02 525 متابعتها تمأل وقت فراغً 0

 23.62 701 0208 82 2.05 528 .50. 525 0 للهروب من ضغوط الحٌاة ومشاكلها

 04.8  مجموع األوزان

عبػػػارات الػػػػدوافع الطقوسػػػية لتعػػػػرض الجميػػػور لممضػػػػاميف لػػػى أف ترتيػػػػب إبيانػػػػات الجػػػدوؿ السػػػػابؽ شػػػير ت
   كما يمي:جاء وأوزاف حرزتو مف تكرارات أطبقا لما  السياسية الساخرة المقدمة بوسائؿ اإلعالـ

  فالكثيروف 02.71تمثؿ السبب األوؿ في أف متابعة تمؾ المضاميف يممئ وقت الفراغ بوزف مئوي بمغ %
مف الجميور يسعوف لقضاء وقت الفراغ عبر وسائؿ اإلعالـ المختمفة بؿ وقد يقضوف الكثير مف أوقاتيـ 

ذبيـ لمتابعة ما يعرض ويقػدـ مػف في متابعة تمؾ الوسائؿ دوف اىتماـ بعنصر الوقت إذا ما وجدوا ما يج
موضػوعات وىػػو مػػا يمكػػف تػػوفره بالمضػػاميف السػػاخرة التػػي تسػػتخدـ الكثيػػر مػػف عناصػػر الجػػذب وفقػػا لمػػا 

 .تقدـ خاللو مف وسائؿ وقنوات اعالمية
  تمثػػػػؿ الػػػػدافع الثػػػػاني ضػػػػمف الػػػػدوافع الطقوسػػػػية فػػػػي الحصػػػػوؿ عمػػػػى المتعػػػػة والتسػػػػمية بػػػػوزف مئػػػػوي بمػػػػغ و

كثيػػر مػػف طػػرؽ عػػرض المضػػاميف السػػاخرة عمػػى اإلضػػحاؾ الػػذي يمتػػع الجميػػور %، إذ تقػػـو ال02.00
ويجػػػػدد نشػػػػاطو ويجعمػػػػو أكثػػػػر تحمػػػػال لضػػػػغوط الحيػػػػاة اليوميػػػػة التػػػػي ال حصػػػػر ليػػػػا، يميػػػػو أف التعػػػػرض 
لممضاميف الساخرة سواء كانت سياسية أو غيرىا ال يجعؿ الفرد يشعر بالوحػدة والعزلػة وذلػؾ بػوزف مئػوي 

لترتيػػػب األخيػػػر لمػػػدوافع الطقوسػػػية أف السػػػبب فػػػي متابعػػػة المضػػػاميف السياسػػػية %، وجػػػاء فػػػي ا02.00
 %.00.06الساخرة ىو "اليروب مف مشاكؿ الحياة " وذلؾ بوزف مئوي بمغ 

وردشاف عبدالمطمب ، ) (0412ريياف عمراف  وتتفؽ تمؾ النتائج مع ما توصمت إليو دراسات )
البرامج حيث كشفت نتائجيما أف المتعة والتسمية والترفيو جاءت في مقدمة دوافع مشاىدة  (0412حسف 

أىـ أسباب التي أكدت أف  (0416إيماف حسيف الساخرة، بينما تختمؼ مع ما توصمت إليو )التميفزيونية 
ب األخير ألنيا مشاىدة البرامج الساخرة تمثؿ في أنيا تكشؼ جوانب القصور والفساد، بينما جاء فى الترتي

 .تعكس درجة التطور الديمقراطي في وسائؿ اإلعالـ
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 الدوافع النفعية التي تدفع المبحوثين لمتابعة المضمون الفكاهي بوسائل اإلعالم. -ب
 (22جدول رقم )

 ترتٌب عبارات الدوافع النفعٌة التً تدفع المبحوثٌن لمتابعة المضامٌن السٌاسٌة الساخرة بوسائل اإلعالم .

 درجة األهمٌة              
 الدوافع النفعٌة 

 الوزن المرجح ال أحٌانا دائما 

 الوزن المئوي النقاط % ك % ك % ك

 12.73 761 5.00 .0 2000 522 2502 5.4 0خاللها معلومات جدٌدة  ألنً أعرف من

 12.03 719 0400 44 0400 522 .250 522 0كٌفٌة تعامل المسئولٌن مع القضاٌاأعرف من خاللها 

 12.60 753 5005 25 0.05 580 200. .55 تعلمنً كٌفٌة التعامل مع اآلخرٌن0

 12.85 768 002 55 02.. 050 .50. 525 0السٌاسٌة ألنها تنمً ثقافتً 

 13.57 811 00. 50 0.05 580 2008 520 على الحوار والمناقشة 0 نًألنها تشج

 11.88 710 808 2. 5004 025 .580 0. 0تحٌطنً علما بما ٌدور فً المجتمع 

 12.67 757 205 .5 .50. 008 0802 40 سلوكٌات مفٌدةمن خالل متابعتها اكتسب 

 11.66 697 0208 82 2208 500 202. .52 أحس من خالل متابعتها بتجدد طاقتً 0

 .045  مجموع األوزان

النفعيػة لتعػرض الجميػور لممضػاميف السياسػية عبارات الػدوافع لى أف ترتيب إبيانات الجدوؿ السابؽ شير ت
   جاء كما يمي:وأوزاف حرزتو مف تكرارات أطبقا لما  اإلعالـ الساخرة المقدمة بوسائؿ

  تمثؿ الدافع األوؿ في أف متابعة تمؾ المضاميف جاء بدافع " أنيا تشجعيـ عمى الحوار والمناقشة " بوزف
كثيػر مػف المعمومػات ضػمف مادتيػا السياسػية السػاخرة، % حيث تقدـ تمػؾ المضػاميف ال10.27مئوي بمغ 

وىو ما يجعػؿ الجميػور يعتمػد فػي مناقشػتو ل خػريف وحػواره معيػـ قػائـ عمػى اسػتخدامو لػبعض مػا تقدمػو 
 تمؾ المضاميف السياسية الساخرة.

 بػوزف  وجاءت عبارة " أف ىذه المضاميف تنمي ثقافتي السياسية " في التريب الثاني ضمف الدوافع النفعية
%، إذ تقدـ تمؾ المضاميف العديد مف المعمومات السياسية حوؿ األحداث واألشػخاص 10.82مئوي بمغ 

والمؤسسات المختمفة مما يعطػي الفرصػة لمجميػور فػي الصػحوؿ عمػى المعمومػات وخاصػة السياسػية مػف 
الليػا معمومػات ألنػي أعػرؼ مػف خ خالؿ متابعتو لتمؾ المضاميف، يميو في التريب الثالث جػاءت عبػارة "

%، ثػػػـ جػػػاءت بػػػاقي الػػػدوافع بتكػػػرارات وأوزاف مئويػػػة متقاربػػػة، وفػػػي 10.70 جديػػػدة " بػػػوزف مئػػػوي بمػػػغ 
" وذلػؾ بػوزف مئػوي أحس مف خالؿ متابعتيػا بتجػدد طػاقتيالترتيب األخير لمدوافع النفعية جاءت عبارة " 

 %.11.66بمغ 
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 ؟ لممعمومات كمصدر الساخرةفي المضامين السياسية  مستوى ثقة الجمهور -
 (23جدول )

 النوع ومستوى ثقة الجمهور فً المضامٌن السٌاسٌة الساخرة المقدمة بوسائل اإلعالم . لدراسة العالقة بٌن  3معامل كا

 النوع                    
 مستوى الثقة 

 اإلجمالً إناث ذكور
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 النػػوع ومسػػتوى ثقػػة الجميػػور فػػيبػػيف (، 1.60بمغػػت )0أف قيمػػة كػػاإلػػى بيانػػات الجػػدوؿ السػػابؽ تشػػير 
دالػػة إحصػػائيا عنػػد مسػػتوى داللػػة غيػػر ، وىػػي قيمػػة المضػػاميف السياسػػية السػػاخرة المقدمػػة بوسػػائؿ اإلعػػالـ

دالػة إحصػائيا عنػد مسػتوى غيػر وىػي قيمػة ، 4.469كما بمغت قيمػة معامػؿ التوافػؽ ، 4.42إحصائية = 
إلنػػػاث فػػػي جميػػػور مػػػف الػػػذكور واالشػػػابو مسػػػتويات ثقػػػة ، وىػػػو مػػػا يؤكػػػد عمػػػي ت4.42داللػػػة إحصػػػائية = 

النػوع وجػود عالقػة بػيف يبػيف عػدـ و ، المعمومات التي تقدميا المضاميف السياسػية السػاخرة بوسػائؿ اإلعػالـ
 .بوسائؿ اإلعالـالمضاميف السياسية الساخرة المقدمة مستوى الثقة في و 

كمػػػا توضػػػح نتػػػائج الجػػػدوؿ أف مسػػػتوى الثقػػػة المتوسػػػط فػػػي المعمومػػػات المقدمػػػة بالمضػػػاميف 
%، وىػو مػا يعنػي أف أغمػب عينػة الدراسػة ال يثقػوف بشػكؿ 02.7السياسية الساخرة حصؿ عمى نسػبة 

كاؼ في ما تقدمو المضاميف السياسية الساخرة مف معمومات وآراء، يمػييـ الػذيف يثقػوف بدرجػة مرتفعػة 
% مػػػف متػػػابعي تمػػػؾ المضػػػاميف، وأخيػػػرًا 09.2مضػػػاميف السياسػػػية السػػػاخرة وذلػػػؾ بنسػػػبة بمغػػػت فػػػي ال

% ممػػػف يتػػػابعوف تمػػػؾ 00.8جػػاءت نسػػػبة منخفضػػػي الثقػػػة فػػػي ىػػػذه المضػػػاميف حيػػػث حصػػػمت عمػػػى 
 % مف اإلناث. 02.4% مف الذكور في مقابؿ 00.6المضاميف، وقد وزعت ىذه النسبة إلى 

المقدمػػة بوسػػائؿ اإلعػػالـ عمػػى معػػارؼ وسػػموكيات السػػاخرة مضػػاميف السياسػػية متابعػػة المػػواد والتػػأثير مػػدى  -
 .السموكية ( –الوجدانية  –؛ بمكوناتيا )المعرفية الجميور السياسية
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 (24جدول )
المقدمة بوسائل اإلعالم على معارف الساخرة متابعة المواد والمضامٌن السٌاسٌة تأثٌر معدل لدراسة العالقة بٌن  3معامل كا

 والنوع . السلوكٌة ( –الوجدانٌة  –؛ بمكوناتها )المعرفٌة وسلوكٌات الجمهور السٌاسٌة 

 النوع                    
 معدل التأثٌر 

 اإلجمالً إناث ذكور
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 تدل بيانات الجدول السابق عمى:  
السػػػاخرة متابعػػػة المػػػواد والمضػػػاميف السياسػػػية تػػػأثير معػػػدؿ بػػػيف ، (7.16بمغػػػت )0أف قيمػػػة كػػػا

وىػػي ، المقدمػػة بوسػػائؿ اإلعػػالـ عمػػى المكػػوف المعرفػػي حػػوؿ القضػػايا والموضػػوعات السياسػػية والنػػوع
، 4.100كمػػا بمغػت قيمػػة معامػػؿ التوافػػؽ ، 4.42مسػتوى داللػػة إحصػػائية = قيمػة دالػػة إحصػػائيا عنػػد 

وجػود عالقػة بػيف وىػو مػا يؤكػد عمػي ، 4.42وىي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى داللػة إحصػائية = 
النػػػػوع ومعػػػػدؿ تػػػػأثير تمػػػػؾ المضػػػػاميف عمػػػػى المكػػػػوف المعرفػػػػي حػػػػوؿ مػػػػا تقدمػػػػو لمجميػػػػور مػػػػف مػػػػواد 

المػواد والمضػاميف  أف معػدؿ التػأثير الضػعيؼ النػاتج عػف متابعػةى وموضوعات، كما تشير النتػائج إلػ
%، كانػت النسػبة 09.2المقدمػة بوسػائؿ اإلعػالـ عمػى المكػوف المعرفػي جػاء بنسػبة الساخرة السياسية 

% لمػػػذكور، بينمػػػا كػػػاف معػػػدؿ التػػػأثير 00.1% فػػػي مقابػػػؿ 02.6األكبػػػر منيػػػا لإلنػػػاث حيػػػث بمغػػػت 
%، وأخيػػػرا جػػػاء معػػػدؿ التػػػأثير المرتفػػػع عمػػػى المكػػػوف 01.6بنسػػػبة المتوسػػػط عمػػػى المكػػػوف المعرفػػػي 

% ممػػف يتػػابعوف المضػػاميف السياسػػية السػػاخرة بوسػػائؿ اإلعػػالـ، كانػػت 08.9المعرفػػي وذلػػؾ بنسػػبة 
 % لإلناث.00.2% في مقابؿ 00.6النسبة األكبر منيا لمذكور حيث بمغت 
متابعة المواد والمضػاميف السياسػية تأثير معدؿ بيف إحصائيا دالة كما تبيف عدـ وجود عالقة 

، المقدمة بوسائؿ اإلعالـ عمى المكوف الوجداني حوؿ القضػايا والموضػوعات السياسػية والنػوعالساخرة 
، 4.42دالػػة إحصػػائيا عنػػد مسػػتوى داللػػة إحصػػائية = غيػػر وىػػي قيمػػة  (4.044) 0قيمػػة كػػاإذ بمغػػت 

عػدـ وجػود عالقػة بػيف النػوع ومعػدؿ تػأثير تمػؾ المضػاميف عمػى المكػوف الوجػداني وىو مػا يؤكػد عمػي 
أف معدؿ التأثير الضػعيؼ النػاتج عػف حوؿ ما تقدمو لمجميور مف موضوعات، كما تشير النتائج إلى 

المقدمة بوسائؿ اإلعالـ عمى المكوف الوجداني جاء بنسبة الساخرة المواد والمضاميف السياسية  متابعة
%، وأخيرا جاء معدؿ 00.6، بينما كاف معدؿ التأثير المرتفع عمى المكوف الوجداني بنسبة  06.9%
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% ممػػػف يتػػػابعوف المضػػػاميف السياسػػػية 19.2التػػػأثير المتوسػػػط عمػػػى المكػػػوف الوجػػػداني وذلػػػؾ بنسػػػبة 
 الساخرة بوسائؿ اإلعالـ.

المضاميف السياسية متابعة المواد و تأثير معدؿ بيف إحصائيا دالة كما ظير عدـ وجود عالقة 
، المقدمة بوسائؿ اإلعالـ عمى المكوف السػموكي حػوؿ القضػايا والموضػوعات السياسػية والنػوعالساخرة 
،  4.42دالػة إحصػائيا عنػد مسػتوى داللػة إحصػائية = غيػر وىػي قيمػة  (4.461) 0قيمػة كػاإذ بمغت 

عػػدـ وجػػود عالقػػة بػػيف النػػوع ومعػػدؿ تػػأثير تمػػؾ المضػػاميف عمػػى المكػػوف السػػموكي وىػو مػػا يؤكػػد عمػػي 
أف معدؿ التأثير الضػعيؼ النػاتج عػف حوؿ ما تقدمو لمجميور مف موضوعات، كما تشير النتائج إلى 

المقدمػػػة بوسػػػائؿ اإلعػػػالـ عمػػػى المكػػػوف السػػػموكي بمغػػػت السػػػاخرة المػػػواد والمضػػػاميف السياسػػػية  متابعػػة
%، وأخيرا جاء 00.0بينما كاف معدؿ التأثير المتوسط عمى المكوف السموكي بنسبة  %،20.7نسبتو 

% ممػف يتػابعوف المضػاميف السياسػية 10.1معدؿ التأثير المرتفع عمى المكوف السػموكي وذلػؾ بنسػبة 
 الساخرة بوسائؿ اإلعالـ.

 مستويات السخط السياسي لدى الجمهور . -

 (25جدول )
 النوع ومستوى السخط السٌاسً لدي المبحوثٌن . لدراسة العالقة بٌن  3معامل كا

 النوع                         
 االسخط السٌاسً

 اإلجمالً إناث ذكور
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ومســتوى الســخط السياســي لــدي  والنػػوع بػػيف (، 7.20بمغػػت )0أف قيمػػة كػػاإلػػى بيانػػات الجػػدوؿ السػػابؽ تشػػير 

كمػا بمغػت قيمػة معامػؿ التوافػؽ ، 4.42، وىي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى داللػة إحصػائية = المبحوثين
بػػػايف ، وىػػػو مػػػا يؤكػػػد عمػػػي ت4.42وىػػػي قيمػػػة دالػػػة إحصػػػائيا عنػػػد مسػػػتوى داللػػػة إحصػػػائية = ، 4.107

المعمومػات التػي تقػدميا المضػاميف السياسػية مستويات السخط السياسػي لػدى كػؿ مػف الػذكور واإلنػاث فػي 
 مستوى السخط السياسي لدى المبحوثيف.النوع و وجود عالقة بيف يبيف عدـ و ، الساخرة بوسائؿ اإلعالـ

كمػػػػا توضػػػػح نتػػػػائج الجػػػػدوؿ أف مسػػػػتوى السػػػػخط السياسػػػػي المتوسػػػػط قػػػػد حصػػػػؿ عمػػػػى نسػػػػبة 
سخط سياسي متوسط المدى نحو %، وىو ما يعني أف ما يقرب مف نصؼ عينة الدراسة لدييـ 00.2

األوضػػاع السياسػػية القائمػػة وىػػو مػػا يجػػب التنبػػو لػػو والعمػػؿ عمػػى التقميػػؿ منػػو سػػواء كػػاف ذلػػؾ بإزالػػة 
زالػو أسػباب سػخطو، يمػييـ  الغموض حوؿ بعض المواقؼ السياسية أو بتخفيؼ العبء عػف المػواطف وا 

حياليػا مػف إجػراءات وتػدابير وذلػؾ الذيف يحموف توجيات أقؿ سخطا عمى األوضاع الراىنة ومػا يتخػذ 
% مػػف العينػػة ، وأخيػػرًا جػػاءت نسػػبة مرتفعػػي السػػخط السياسػػي حيػػث سػػجموا نسػػبة 08.9بنسػػبة بمغػػت 
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% مػف 00.9% ممف يتابعوف المضاميف السياسية الساخرة، وقػد وزعػت ىػذه النسػبة إلػى 18.6بمغت 
 % مف اإلناث. 10.8الذكور في مقابؿ 

ارتفػاع مسػتوى التيً أكيدت عليى  (0410منػاؿ العػارؼ ) ج دراسة وتتفق تلك النتٌجة مع نتائ
% متوسػط 60.6% مػابيف 90.0حيػث بمغػت نسػبة السػخط السياسػي الجميور السخط السياسي لدى 

 % فقط لدييـ سخط سياسي منخفض.2.8% في حيف أف 09.6ومرتفع 
 نتائج التحقق من صحة الفروض .

الفرض األول لمبحـث والـ ي يـنص عمـي أنـه جج توجـد عالقـة ارتباطيـة دالـة إحصـائيا بـين معـدل تعـرض 
 .الجمهور لممضامين السياسية الساخرة بوسائل اإلعالم والسخط السياسي لديه 

 (26جدول رقم )
 .لسخط السٌاسً لدٌهبٌن معدل تعرض الجمهور للمضامٌن السٌاسٌة الساخرة بوسائل اإلعالم وامعامل ارتباط بٌرسون 

معدل التعرض للمضمامٌن 
 السٌاسٌة الساخرة 

R P N 

 4.. 2022 **20.22 السخط السٌاسً

توجػد ذي يػنص عمػى أنػو " وؿ لمبحػث والػتشير نتائج الجدوؿ السابؽ إلي ثبػوت صػحة الفػرض األ
عالقػػة ارتباطيػػة دالػػة إحصػػائيا بػػيف معػػدؿ تعػػرض الجميػػور لممضػػاميف السياسػػية السػػاخرة بوسػػائؿ اإلعػػالـ 

وىػي قيمػة دالػة إحصػائيا  4.040" حيث بمغت قيمة معامؿ ارتباط بيرسوف بينيمػا والسخط السياسي لديو 
تعػػػرض دالػػػة إحصػػػائيا بػػػيف موجبػػػة و ، وىػػػو مػػػا يعنػػػي وجػػػود عالقػػػة طرديػػػة 4.41عنػػػد مسػػػتوى داللػػػة = 

 .الجميور لممضاميف السياسية الساخرة بوسائؿ اإلعالـ والسخط السياسي لديو
التي  (0447)ديكستوف ستيوارت وتتفؽ تمؾ النتائج في مجمميا مع ما توصمت إليو دراسة 

سية حيث وجد عالقة كبيرة بيف زيادة التعرض لمبرامج التميفزيونية الساخرة والثقة السياأشارت إلى وجود 
أف متغير الثقة السياسية نحو الحكومة والسياسييف لدي المشاىديف األكثر متابعة ليذه النوعية مف البرامج 

 يتجو نحو االنخفاض بينما ارتفعت مستويات الثقة بشكؿ عاـ كمما زاد االستيالؾ لألخبار التقميدية.
لتعػػرض لػػنمط المحاكػػاة الكوميديػػة ا التػػي أثبتػػت أف  (0411)جػػارفف كمػػا تتفػػؽ مػػع نتػػائج دراسػػة 

( التي توصمت إلػى 0410ودراسة )إسالـ عثماف  إلى المعارضة الواضحة وضعؼ الثقة،يؤدي المحدودة 
عكسػػت مسػػتوي متوسػػط واضػػح مػػف اإللتػػزاـ عمػػى موقػػع الفػػيس بػػوؾ ف غالبيػػة المػػواد السياسػػية السػػاخرة أ

ور النظػاـ السياسػي القػائـ فػى مصػر بػالمواد أكػدت عمػى وضػوح االتجػاه السػمبي فػى معالجػة دو األخالقي، 
التي أشارت إلػى  (0412أحمد عويس )، وكذلؾ دراسة  السياسية الساخرة المنشورة عمى موقع الفيس بوؾ

 لعنؼ المفظي.ا مف استخداـزاد مبرامج السياسية الساخرة بالقنوات التميفزيونية لكثافة المشاىدة أف ارتفاع 
ــاني لمبحــث : توجػػد عالقػػة طرديػػة دالػػة إحصػػائيا بػػيف مسػػتوى ثقػػة المبحػػوثيف فػػي المضػػاميف  الفــرض الث

 السياسية الساخرة المقدمة بوسائؿ اإلعالـ والسخط السياسي لدييـ. 
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 (27جدول رقم )
 ٌهم.معامل االرتباط بٌن مستوى ثقة المبحوثٌن فً المضامٌن السٌاسٌة الساخرة المقدمة بوسائل اإلعالم والسخط السٌاسً لد

مستوى الثقة فً المضمامٌن 
 السٌاسٌة الساخرة 

R P N 

 4.. 2022 **.2005 السخط السٌاسً

وجود عالقة ذي ينص عمى " ثاني لمبحث والتشير نتائج الجدوؿ السابؽ إلي ثبوت صحة الفرض ال
بوسػائؿ اإلعػالـ مسػتوى ثقػة المبحػوثيف فػي المضػاميف السياسػية السػاخرة المقدمػة ارتباطية دالة إحصائيا بـين 
وىي قيمة دالة إحصائيا  4.010" حيث بمغت قيمة معامؿ ارتباط بيرسوف بينيما  والسخط السياسي لدييـ
أنػو كممػا زادت ثقػة الجميػور فػي المضػاميف السياسػية السػاخرة ، وىو مػا يعنػي 4.41عند مستوى داللة = 

السػخط السياسػي لػدى أفػراد الجميػور الػذيف المقدمة بوسائؿ اإلعالـ المختمفة كمما أدى ذلؾ إلى مزيػد مػف 
يتػػابعوف تمػػؾ المضػػاميف ومػػا تعكسػػو مػػف معمومػػات مختمفػػة حػػوؿ الموضػػوعات التػػي تتناوليػػا والشخصػػيات 

 .التي تتعرض ليا خالؿ بثيا لتمؾ المضاميف
أف ( التػي بينػت 0414وىو ما يوضح اتفاؽ تمؾ النتائج مع ما توصمت إليو دراسة )كاتريف ماتزا 

مج التميفزيونية السياسية الساخرة فى اليوناف باتت تؤثر فى إدراؾ مشاىدييا لمقضايا السياسية الداخمية البرا
والخارجية، بؿ وتؤثر فػى تشػكيؿ رؤيػتيـ واتجاىػاتيـ نحػو المشػاركة فػى الحيػاة السياسػية فػى اليونػاف، كمػا 

 مشاىدييا. أف ىذه البرامج أصبحت بمثابة مصادر المعمومات السياسية الرئيسية ل
تختمػػؼ متوسػػطات درجػػات المبحػػوثيف عمػػى مقيػػاس السػػخط السياسػػي بػػاختالؼ  الفــرض الثالــث لمبحــث :

 -الســن  –المهنــة  –المســتوى االجتمــاعي االقتصــادي  –الديموغرافيــة )المســتوى التعميمــي المتغيػػرات 
 اإلقامة(. –النوع 

 (21جدول رقم )
الدراسة على مقٌاس السخط السٌاسً تبعا لمتغٌرات المستوي االجتماعً نتائج اختبار ت/ف بٌن متوسطات درجات عٌنة 

 واالقتصادي.

 الداللة قٌمة ف متوسط المربعات درجة الحرٌة مجموعات المربعات مصدر التباٌن المتغٌر

المستوى 
 التعلٌمً 

 0088 2 .5500 بٌن المجموعات

 0054 2.. 55.2082 داخل المجموعات غٌر دالة  2000

  8.. 552.0.8 المجموع

المستوى 
االجتماعً 
 االقتصادي

 020.5 0 22052 بٌن المجموعات

2025 
دالة عند 

2020  
 0025 ... ..55200 داخل المجموعات

  8.. 552.0.8 المجموع

 المهنة

 8050 0 ..2.0 بٌن المجموعات

 0055 ... 5520052 داخل المجموعات غٌر دالة  5055

  8.. 552.0.8 المجموع

 السن

 .5.05 2 02042 بٌن المجموعات

0055 
دالة عند 

2020 
 .002 2.. .5.4502 داخل المجموعات

  8.. 552.0.8 المجموع

 الداللة قٌمة ت اإلنحراف المعٌاري المتوسط العدد المجموعات المتغٌر

 النوع
 0024 080.5 554 ذكور

 دالة*** 0.4.
 00.8 05082 5.2 إناث

 االقامة
 5040 08052 5.8 رٌف 

 غٌر دالة 2085-
 00.0 ..080 555 حضر
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 تشير بيانات الجدوؿ السابؽ إلي النتائج التالية :
عمى مقياس السػخط وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطات درجات مجموعات الجميور 

، حيػػػث بمغػػػت قيمػػػة ؼ مرتفػػػع ( –متوسػػػط  –وفقػػػا لممسػػػتوى االجتمػػػاعي االقتصػػػادي )مػػػنخفض  السياسػػي
، وكػذلؾ وجػود فػروؽ ذات داللػة إحصػائية 4.42وىذه القيمػة دالػة عنػد مسػتوي داللػة إحصػائية =  0.41

، حيث بمغت قيمة ؼ وفقا لمسف عمى مقياس السخط السياسيبيف متوسطات درجات مجموعات الجميور 
، باإلضافة إلى وجود فػروؽ بػيف متوسػطات 4.42وىذه القيمة دالة عند مستوي داللة إحصائية =  0.71

وىػذه القيمػة دالػة عنػد  0.09درجات الذكور واإلناث عمى مقيػاس السػخط السياسػي، حيػث بمغػت قيمػة ت 
 ، وذلؾ لصالح الذكور.4.441مستوى 

كمػػػا يتضػػػح مػػػف نتػػػائج الجػػػدوؿ السػػػابؽ عػػػدـ وجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف متوسػػػطات 
وفقػػػا لمتغيػػػرات المسػػػتوى التعميمػػػي، المينػػػة،  عمػػػى مقيػػػاس السػػػخط السياسػػػير درجػػػات مجموعػػػات الجميػػػو 

وجميػع ىػػذه القػػيـ غيػر دالػػة عنػػد  4.81 -، 1.71، 4.22اإلقامػة، حيػػث بمغػػت قػيـ ؼ/ت عمػػى الترتيػػب 
 .4.42أدنى مستويات الداللة اإلحصائية = 

ثيف عمػػػى مقيػػػاس ولمعرفػػة مصػػػدر وداللػػػة الفػػػروؽ بػػػيف المتوسػػػطات الحسػػػابية لمجموعػػػات المبحػػػو 
 .LSDالسخط السياسي وفقا لمتغيري المستوى االجتماعي االقتصادي، السف، فقد تـ استخداـ اختبار 

 (  21جدول رقم )  
ٌوضح مصدر وداللة الفروق بٌن متوسطات بٌن المتوسطات الحسابٌة لمجموعات المبحوثٌن على مقٌاس السخط السٌاسً وفقا 

 قتصادي   السن.لمتغٌري المستوى االجتماعً اال

 المتوسط مرتفع  متوسط  منخفض  المجموعات المتغير

المستوى 
االجتماعي 
 االقتصادي

 05042 2005 *2082 - منخفض

 08052 2004 - - متوسط

 08050 - - - مرتفع

 السن

 المجموعات
من أقل 
 سنة 02

إلى أقل  02
 سنة 2.من 

إلى أقل  2.من 
 سنة 22من 

إلى أقل  22من 
 سنة 02من 

إلى أقل  02ن م
  سنة 2.من 

 المتوسط

 .0800 .205 2050 2025 *50.8 - سنة 02من أقل  

 0.085 *5005 .204 *50.5 -  سنة 2.إلى أقل من  02من 

 08002 2050 2055 - - - سنة 22إلى أقل من  2.من 

 05082 2000 - - - - سنة 02إلى أقل من  22ن م

 080.4 - - - - - سنة 2.إلى أقل من  02ن م
 

عمػػى مقيػػاس الجميػػور إلػػى اخػػتالؼ المتوسػػطات الحسػػابية لمجموعػػات  LSDتشػػير نتػػائج تحميػػؿ 
أفػػراد الجميػػور ، وقػػد بينػػت االختبػػارات البعديػػة أف السػػخط السياسػػي وفقػػا لممسػػتوى االجتمػػاعي االقتصػػادي

مف ذوييـ في المجموعات  سخطا سياسياأكثر ممف ينتموف لممستويات االجتماعية االقتصادية المتوسطة  
أكثػػر سػػخطا  سػػنة 04إلػػى أقػػؿ مػػف  04 األخػػرى، كمػػا تبػػيف أف أفػػراد الجميػػور الػػذيف تتػػراوح أعمػػارىـ مػػف
 سياسيا مف باقي مجموعات الجميور في المجموعات األخرى.
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تختمػؼ متوسػطات درجػات المبحػوثيف عمػى مقيػاس التعػرض لممضػاميف السياسػية  الفرض الرابـع لمبحـث :
ــــي  ة بوسػػػػائؿ اإلعػػػػالـ وفقػػػػا إلخػػػػتالؼ المتغيػػػػرات الديموغرافيػػػػة:السػػػػاخر  المســــتوى  –)المســــتوى التعميم

 اإلقامة(. –النوع  -السن  –المهنة  –االجتماعي االقتصادي 
 (21جدول رقم )

اإلعالم تبعا نتائج اختبار ت/ف بٌن متوسطات درجات عٌنة الدراسة على مقٌاس التعرض للمضامٌن السٌاسٌة الساخرة بوسائل 
 لمتغٌرات المستوي االجتماعً واالقتصادي.

 الداللة قٌمة ف متوسط المربعات درجة الحرٌة مجموعات المربعات مصدر التباٌن المتغٌر

المستوى 
 التعلٌمً 

 004. 2 0.0.5 بٌن المجموعات

0082 
دالة عند 

2020 
 00.0 2.. ..5500 داخل المجموعات

  8.. 820022 المجموع

المستوى 
االجتماعً 
 االقتصادي

 5000 0 055. بٌن المجموعات

 00.5 ... .54804 داخل المجموعات غٌر دالة  20.0

  8.. 820022 المجموع

 المهنة

 0058 0 00042 بٌن المجموعات

 ..00 ... 55.024 داخل المجموعات غٌر دالة  0000

  8.. 820022 المجموع

 السن

 .005 2 020.5 المجموعاتبٌن 

 ..00 2.. ..5850 داخل المجموعات غٌر دالة  0005

  8.. 820022 المجموع

 الداللة قٌمة ت اإلنحراف المعٌاري المتوسط العدد المجموعات المتغٌر

 النوع
 5025 500.5 554 ذكور

0055 
دالة عند 

 5008 .5508 5.2 إناث 2025

 االقامة
 5005 55045 5.8 رٌف 

 غٌر دالة 5052-
 .500 50055 555 حضر

 

 تشير بيانات الجدوؿ السابؽ إلي النتائج التالية:
عمػػػػى مقيػػػػاس وجػػػػود فػػػػروؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية بػػػػيف متوسػػػػطات درجػػػػات مجموعػػػػات الجميػػػػور 

 0.80، حيث بمغت قيمة ؼ وفقا لممستوى التعميميالتعرض لممضاميف السياسية الساخرة بوسائؿ اإلعالـ 
، باإلضافة إلى وجود فروؽ بيف متوسطات درجػات 4.42وىذه القيمة دالة عند مستوي داللة إحصائية = 

، حيػث بمغػت قيمػة ت التعرض لممضاميف السياسػية السػاخرة بوسػائؿ اإلعػالـالذكور واإلناث عمى مقياس 
 ذكور.، وذلؾ لصالح ال 4.441وىذه القيمة دالة عند مستوى  0.71

كمػػػا يتضػػػح مػػػف نتػػػائج الجػػػدوؿ السػػػابؽ عػػػدـ وجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية بػػػيف متوسػػػطات 
وفقػػػا عمػػػى مقيػػػاس التعػػػرض لممضػػػاميف السياسػػػية السػػػاخرة بوسػػػائؿ اإلعػػػالـ درجػػػات مجموعػػػات الجميػػػور 

 لمتغيػرات المسػتوى االجتمػػاعي االقتصػادي، المينػة، السػػف، اإلقامػة، حيػث بمغػػت قػيـ ؼ/ت عمػى الترتيػػب
، وجميع ىذه القيـ غير دالة عند أدنى مستويات الداللة اإلحصائية = 1.10-، 0.01 -، 0.00، 4.62
4.42. 

ولمعرفػػة مصػػػدر وداللػػػة الفػػػروؽ بػػػيف المتوسػػػطات الحسػػػابية لمجموعػػػات المبحػػػوثيف عمػػػى مقيػػػاس 
خداـ اختبػػار وفقػػا لممسػػتوى التعميمػػي، فقػػد تػػـ اسػػت التعػػرض لممضػػاميف السياسػػية السػػاخرة بوسػػائؿ اإلعػػالـ

LSD. 
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 (31جدول رقم )
نتائج اختبار ت/ف بٌن متوسطات درجات عٌنة الدراسة على مقٌاس التعرض للمضامٌن السٌاسٌة الساخرة بوسائل اإلعالم وفقا 

 للمستوى التعلٌمً.

 المتوسط دكتوراه ماجستٌر جامعً مؤهل متوسط أقل من ثانوي المجموعات

 50002 20.0 *.200 *2042 20.5 - أقل من ثانوي

 50050 2020 2058 .200 -  مؤهل متوسط 

 55004 *.200 20.2 - - - جامعً 

 .5504 2005 - - - - ماجستٌر

 50050 - - - - - دكتوراه
 

الجميػػور عمػػى مقيػػاس إلػػى اخػػتالؼ المتوسػػطات الحسػػابية لمجموعػػات  LSDتشػػير نتػػائج تحميػػؿ 
، وقػػػد بينػػػت االختبػػػارات وفقػػػا لممسػػػتوى التعميمػػػي اإلعػػػالـالتعػػػرض لممضػػػاميف السياسػػػية السػػػاخرة بوسػػػائؿ 

تعرضػا مػػف ذوييػـ فػي المجموعػػات أكثػر أفػراد الجميػور مػػف الحاصػميف عمػى مػػؤىالت جامعيػة البعديػة أف 
 األخرى مف الحاصميف عمى مؤىالت تعميمية أعمى أو أقؿ مف أفراد الجميور.

ىخاتمةىوتوصواتىالبحثى:
قدـ ىذا البحث صورة عامة لما يمكف أف تقوـ بو المضاميف السياسية الساخرة المقدمة بوسائؿ 
اإلعالـ المختمفة مف خمؽ بيئة مواتية لمسخط السياسى بيف أفراد الجميور المتعرض ليذة المضاميف 

دمة المضاميف الساخرة، فى ظؿ االمكانيات التقنية اليائمة التى تمتمكيا وسائؿ االعالـ وعبر ما تستخ
 السياسية الساخرة مف أساليب متعددة توجييا تارة لإلضحاؾ وتارة أخري لما ىو أبعد مف ذلؾ. 

وأفصحت النتائج التى تـ التوصؿ إلييا مف خالؿ البحث عف وجود عالقة ايجابية دالة إحصائيا 
 السخط السياسي لديو.بيف معدؿ تعرض الجميور لممضاميف السياسية الساخرة المقدمة بوسائؿ اإلعالـ و 

كما أتضح أف مستوى الثقة المتوسػط فػي المعمومػات المقدمػة بالمضػاميف السياسػية السػاخرة  جػاء 
فػػي التريػػب األوؿ تػػاله مسػػتوى الثقػػة المرتفػػع فػػي المعمومػػات المقدمػػة بتمػػؾ المضػػاميف، بينمػػا أكػػدت نسػػبة 

ضػػاميف السياسػػية السػػاخرة، وىػػو مػػا % فقػػط أف ثقػػتيـ ضػػعيفة فػػي المعمومػػات التػػي يتمقونيػػا مػػف الم00.2
وفػي ظػؿ مػػا كشػفت عنػػو يشػير الرتفػاع معػػدالت ثقػة الجميػور فيمػػا تقدمػو تمػػؾ المضػاميف مػف ممعومػػات، 

طردية دالة إحصائيا بيف مستوى ثقة المبحػوثيف فػي المضػاميف السياسػية السػاخرة النتائج مف وجود عالقة 
ىتمػػاـ بمػػا يقػػدـ عبػػر تمػػؾ النوعيػػة مػػف المضػػاميف مػػف والسػػخط السياسػػي لديػػو، فػػإف ذلػػؾ ينبػػئ بضػػرورة اال

 معمومات حتى ال يتـ استغالؿ مثؿ تمؾ النوعية في تزييؼ الوعي وتسطيح المعمومات وتشويو الحقائؽ .
وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف متوسطات درجات العينة عمى مقياس السخط السياسي وفقا لمتغيرات النوع 

تماعي االقتصادي لصالح ذوو المستوى المتوسط، السف لصالح الذيف لصالح الذكور، المستوى االج
 . سنة 04إلى أقؿ مف  04تتراوح أعمارىـ مف 

وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف متوسطات درجات العينة عمى مقياس التعرض لممضاميف السياسية  -
وى التعميمي لصالح الذيف الساخرة المقدمة بوسائؿ اإلعالـ وفقا لمتغيرات النوع لصالح الذكور، المست

 يحمموف مؤىالت جامعية.
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وفى ضوء ماسبؽ تبرز الحاجة إلى ضرورة تبنى حمالت إعالمية توعوية لمجميور توضح طبيعة        
ىذه المضاميف وطبيعة الدور الذي تنشد تحقيقو، كما أف ىناؾ ضرورة واضحة لتوعية القائميف باالتصاؿ 

ؽ الشرؼ اإلعالمي واإللتزاـ بالمينية في األداء وعدـ تخطي كؿ ما في ىذه المضاميف بمراعاه مواثي
يمس بثقافة المجتمع وعاداتو وتقاليده، وأف تستخدـ المعمومات الصحيحة وبأساليب عرض تحقؽ ما 
تسعى إليو مف مقاصد تتفؽ مع طبيعة العمؿ اإلعالمي اليادؼ الذي يستخدـ النقد والسخرية مف أجؿ 

ال اسفاؼ أو استيزاء أو تعريض باآلخريف، ومف الضروري أيضا توفير مناخ اإلصالح والتطوير ب
مناسب وفرص أوسع وقنوات أكثر تعددًا لبث مثؿ ىذه النوعية الجيدة مف المضاميف بوسائؿ اإلعالـ 
الحكومية طالما تحققت فييا معايير العمؿ الميني والتزمت بمواثيؽ الشرؼ اإلعالمي وقدمت موضوعاتيا 

مف حرية التعبير المسئولة باستخداـ أرقى األساليب والبعد عف أي تجاوز لمقيـ واالخالقيات  في إطار
األصمية التى نسعى لغرسيا بكافة المؤسسات، وآنذاؾ سوؼ يسيـ تقديـ تمؾ النوعية مف المضاميف 

 نشود.السياسية الساخرة في تفعيؿ دور وسائؿ اإلعالـ فى تحقيؽ اإلصالح السياسي واالجتماعي الم
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 ، خبِؼخ ػ١ٓ شّظ، ِؼٙذ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب ٌٍطفٌٛخ، لغُ االػالَ.رسانت ياجسخٛر غٛر يُشٕرةاٌّزحممخ ِٕٙب"، 

حذاس اٌدبس٠خ فٝ ِصش ِٓ ػٍٝ دٚس اٌجشاِح اٌغبخشح فٝ رشى١ً اردب٘بد اٌدّٙٛس ٔحٛ األ( " 2115ٚالء فب٠ض اٌغش٠زٟ ) - 55

 ، خبِؼخ إٌّٛف١خ ، و١ٍخ اٌزشث١خ إٌٛػ١خ، لغُ االػالَ .ٔسانت دكخٕراة غٛر يُشٕرة"،  خالي دساعخ رح١ٍ١ٍخ ١ِٚذا١ٔخ

، رسانت ،" رؼشض اٌشجبة ٌٍجشاِح اٌغبخشح فٟ اٌمٕٛاد اٌفضبئ١خ ٚػاللزٗ ثبٌم١ُ اٌزشث٠ٛخ"(2016إ٠ّبْ ػبشٛس ع١ذ حغ١ٓ ) - 56

 .، خبِؼخ ا١ٌّٕب، و١ٍخ اٌزشث١خ إٌٛػ١خ، اإلػالَ اٌزشثٛٞغٛر يُشٕرةدكخٕراة 

(، " اٌزؼشض ٌٍغخش٠خ اٌغ١بع١خ ػجش ِٛالغ اٌزٛاصً االخزّبػٟ ٚػاللزٙب ثصٛسح 2116عبسح ِحّٛد ػجذ اٌؼض٠ض عالَ ) - 57

، خبِؼخ حٍٛاْ، خٕراة يُشٕرةٔسانت دكاٌّغئ١ٌٛٓ اٌغ١بع١١ٓ فٟ ِصش ثبٌزطج١ك ػٍٟ ثؼط اٌصفحبد اٌغبخشح ػٍٟ ِٛلغ ثٛن"، 

 و١ٍخ ا٢داة، لغُ االػالَ.

-58  Kaid. Lynda. Lee(1998), effect of debate viewing citizen discussion on political malaise, PHD, 

The University of Oklahoma, abstract from Eygption national set network.   

، سعبٌخ خبار انسهبٛت فٗ انخهٛفسٌٕٚ ٔعاللخٓا بًسخٕٖ انمهك انسٛاسٙ نهشباب انهبُاَٙاأل( 2111ػشثٝ ِحّذ اٌّصشٜ ) -58

 .ِبخغز١ش غ١ش ِٕشٛسح، خبِؼخ اٌمب٘شح، و١ٍخ اإلػالَ

60 -Hus, K (2000). An analysis of political violence in the developing countries. Diss. Abs. Int ., Vol. 

16-05A ,pp16-20.  

( دٚس ٚعبئً اإلػالَ فٟ رى٠ٛٓ اٌٛػٟ اٌغ١بعٟ ٌذٜ اٌشجبة اٌدبِؼٟ : دساعخ ١ِذا١ٔخ ػٍٝ 2113ػجذ اٌحى١ُ ػجذ هللا ِىبسَ ) -61

 .      ، خبِؼخ اٌذٚي اٌؼشث١خ، ِؼٙذ اٌجحٛس ٚاٌذساعبد اٌؼشث١خ، رسانت ياجسخٛر غٛر يُشٕرةطالة اٌدبِؼبد ا١ّٕ١ٌخ " 

ٛاد اٌز١ٍفض١ٔٛ٠خ اٌّصش٠خ اٌحى١ِٛخ ٚاٌخبصخ فٟ إدسان أفشاد اٌّدزّغ اٌّصشٞ ٌّٕبخ ( "دٚس اٌم2115ٕأ١ِشح ع١ّش طٗ ) -62

 ، خبِؼخ اٌمب٘شح ، و١ٍخ اإلػالَ.       غٛر يُشٕرة رسانت دكخٕراِحش٠خ اٌشأٞ ٚرأث١ش رٌه ػٍٝ ِشبسوزُٙ اٌغ١بع١خ " ، 

( "دٚس ٚعبئً اإلػالَ فٟ اٌزثم١ف اٌغ١بعٟ ٌٍشأٞ اٌؼبَ ِٚذٜ ر١ّٕخ اردب٘برٗ ٔحٛ اٌّشبسوخ ". 2115ِبخذح ِحّذ ػجذ اٌجبلٟ ) -63

 . )خبِؼخ أع١ٛط : و١ٍخ ا٢داة.       رسانت دكخٕراِ
64

ػالَ اٌحضثٟ حٛي ظب٘شح ( اإلػالَ اٌحضثٟ ٚاٌؼٕف اٌغ١بعٟ "رح١ًٍ ِضّْٛ ثؼط سعبئً اإل2116إِبَ ػجذ اٌمبدس اٌّىبٜٚ ) - 

 ، لغُ االخزّبع، و١ٍخ ا٢داة، خبِؼخ طٕطب. رسانت دكخٕراة غٛر يُشٕرةاٌؼٕف اٌغ١بعٟ فٝ اٌّدزّغ اٌّصشٞ"، 

( رؼشض اٌشجبة اٌدبِؼٝ ألحذاس اٌؼٕف اٌغ١بعٝ فٝ اٌصحف ٚاٌز١ٍفض٠ْٛ ٚػاللزٗ ثمٍك 2111٘شبَ سشذٜ ِحّٛد خ١شهللا )(65)

 .، و١ٍخ اٌزشث١خ إٌٛػ١خ ، خبِؼخ إٌّٛف١خ  اجسخٛر غٛر يُشٕرةرسانت ياٌّغزمجً ٌذ٠ُٙ ، 
66

 - Sarah j. Burton,(2010) "More than entertainment": the role of satirical news in dissent. 

Deliberation, and democracy. A thesis in media studies for the degree of master of arts. The 

Pennsylvania state university.  

شجىبد اٌزٛاصً االخزّبػٟ ّٔٛرخبً، اٌّؤرّش  -( دٚس اإلػالَ فٟ رٕش١ظ اٌحشان اٌغ١بعٟ اٌؼشث2111ٟ(  ِشاد وبًِ خٛسش١ذ)61)

 ٚعبئً اإلػالَ أدٚاد رؼج١ش ٚرغ١١ش، ػّبْ، خبِؼخ اٌجزشاء، و١ٍخ اإلػالَ .  -اٌؼٍّٟ

 –دٚس اٌشجىبد االخزّبػ١خ فٟ رى٠ٛٓ اٌشأٞ اٌؼبَ فٟ اٌّدزّغ اٌؼشثٟ ٔحٛ اٌثٛساد اٌؼشث١خ ( 2112( أششف خالي حغٓ)69)

ا١ٌّٓ(، إٌّزذٜ اٌغٕٛٞ اٌغبدط ٌٍدّؼ١خ  –عٛس٠ب  –١ٌج١ب –رٛٔظ  -دساعخ ١ِذا١ٔخ ِمبسٔخ ػٍٝ اٌدّٙٛس اٌؼشثٟ فٟ)ِصش

خّبدٞ 24-23اٌش٠بض -ٌؼبَ" خبِؼخ اٌٍّه عؼٛداٌغؼٛد٠خ ٌإلػالَ ٚاالرصبي"شجىبد اٌزٛاصً االخزّبػٟ ٚرشى١ً اٌشأٞ ا

 .2112إثش16ً٠-15اٌّٛافك  1433األٌٚٝ
(68)

انًؤحًر ( " شجىبد اٌزٛاصً االخزّبػٟ ٚدٚس٘ب فٟ رؼجئخ اٌحشوبد االحزدبخ١خ اٌدّب١٘ش٠خ " ، 2112ػب١ٌخ أحّذ ػجذ اٌؼبي )

 18اٌمب٘شح ، خبِؼخ األ٘شاَ اٌىٕذ٠خ، و١ٍخ اإلػالَ، اٌفزشح ِٓ ،  "انسُٕ٘ األٔل ححج عُٕاٌ "يسخمبم اإلعالو بعذ انزٕراث انعربٛت

 ِبسط. 21إٌٝ 

(70) - Al-Kandari, A., Hasanen,M." The impact of the Internet on political attitudes in Kuwait and 

Egypt" In Telematics and Informatics ,Vol .29. 2012 p.p . 245–253 

http://proquest.umi.com/
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،  رسانت ياجسخٛر غٛر يُشٕرة،  ٠2111ٕب٠ش  25( دٚس اٌصحبفخ اٌّصش٠خ فٝ اٌز١ّٙذ ٌثٛسح ١2113ش)( خبٌذ صوٝ أثٛاٌخ11)

 اٌمب٘شح، خبِؼخ اٌمب٘شح، و١ٍخ اإلػالَ.

12-
 

( "أطش ِؼبٌدخ أصِخ االعزمطبة اٌغ١بعٟ فٟ اٌّدزّغ اٌّصشٞ فٟ اٌصحبفخ األِش٠ى١خ ٠2113بع١ّٓ أعبِخ ػجذ إٌّؼُ )

، ص 2113اٌؼشث١خ ٌجحٛس اإلػالَ ٚاالرصبي، خبِؼخ األ٘شاَ اٌىٕذ٠خ، اٌؼذد األٚي، اٌغٕخ األٌٚٝ، اثش٠ً/ِب٠ٛ ٚاٌجش٠طب١ٔخ"، اٌّدٍخ 

 .221، 212ص

(" اٌجشاِح اٌحٛاس٠خ اٌدّب١٘ش٠خ فٟ اٌفضبئ١بد اٌّصش٠خ اٌخبصخ ٚػاللزٙب ثبٌغخظ اٌغ١بعٟ 2114ِٕبي اٌؼبسف أحّذ احّذ ) - 73

 ، خبِؼخ حٍٛاْ، و١ٍخ ا٢داة، لغُ اإلػالَ.غٛر يُشٕرةرسانت ياجسخٛر  ٌذٞ اٌدّٙٛس"،

 - 
14

 . 132، اٌمب٘شح، ػبٌُ اٌىزت ، ص  ، بحٕد اإلعالو دراساث فٙ يُاْج انبحذ انعهًٙع١ّش ِحّذ حغ١ٓ 

 .81اٌمب٘شح، داس إٌشش ٌٍدبِؼبد، صيُاْج انبحذ فٙ إعالو انطفم، ( 1886ِحّٛد حغٓ إعّبػ١ً ) - 15

-
16

 . 141، اٌمب٘شح، ػبٌُ اٌىزت، ص األسس ٔانًبادئ -بحٕد اإلعالو ( 1882ع١ّش ِحّذ حغ١ٓ ) 

 .83، اٌمب٘شح، ػبٌُ اٌىزت، صبحٕد انصحافت( 1882ِحّذ ػجذ اٌح١ّذ ) -11

-
19

 .353، اٌمب٘شح، ػبٌُ اٌىزت، ص انبحذ انعهًٙ فٙ انذراساث اإلعاليٛت (1882ِحّذ ػجذ اٌح١ّذ ) 

  (، رص١ُّ ٚرٕف١ز اعزطالػبد ٚثحٛس اٌشأٞ اٌؼبَ ٚاإلػالَ، األعظ إٌظش٠خ ٚإٌّبرج اٌزطج١م١خ،2112اٌؼجذ )ػبطف ػذٌٟ  -18

 . 122، ص  اٌمب٘شح، داس اٌفىش اٌؼشثٟ

 . 111، اٌمب٘شح، األٔدٍٛ اٌّصش٠خ، صانخمٕٚى انُفسٙ( 1813فؤاد أثٛ حطت، ع١ذ ػثّبْ ) -91

 .41ِطجؼخ خبِؼخ اٌش٠بض، ص ،، اٌش٠بضفسٙ ٔانخربٕ٘اإلحصاء انُ( 1815اٌغ١ذ ِحّذ خ١شٞ ) -91
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Abstract 

   The study aimed to identify the relationship between the public 

exposure of the political implications of the satirical provided media and 
political discontent has through a field study used survey method sample and 
applied on a systematic random sample was strong individual residing urban and 
rural 400, and adopted the questionnaire in data collection and the study found a 
group of the following results: 

-The presence of statistically significant relationship between the public 
exposure of the political implications of the satirical provided media and 
political discontent has. 

- The presence of statistically significant direct correlation between the 
respondents' level of confidence in the satirical political implications presented 
in the media and political discontent has. 

- There are significant differences between the averages of the sample 
points on the scale of political discontent, according to the variables of type in 
favor of males, socio-economic level for the benefit of those with intermediate 
level, for the benefit of people aged from 20 to less than 30 years. 

- There are significant differences between the mean scores on the sample 
exposure of the political implications of the satirical provided to the media, 
according to the variables of type in favor of males scale, level of education for 
the benefit of those who have university qualifications. 
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