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Abstract 

The fundamental problem in determining the role of television programs 

broadcast in the community a culture of peace and therefore applied the Mosamih 

Karim Program by studying the topics addressed by the program. The study is one 

within the descriptive studies and it followed the approach survey method. 

The study spatial and temporal, and limited spatial framework for the study of 

analytical program Mosaminh  Karim Program the episodes that raised on YouTube, 

while the episodes that aired in the second half of 2014 to 2015of Mosamih  Karim 

Program on YouTube temporal frame, the researcher used the style of a few 

comprehensive and up to the: following results,The marital and family issues are the 

issues are the most casually in the program, The program has a high follow-up by 

interacting on YouTube, young people are the most participation in the program, 

Type and class of females are the most participation in the program  at the TV studio 
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 ملخص
متثلت املشكلة االساسية يف حتديد الدور الذى تؤديه الربامج التلفزيونية يف بث ثقافة السلم اجملتمعي   وحتديد 
موقف املشاهدين من  املوضوعات الىت الربنامج  ومعرفة درجة تفاعل املشاهدين  مع الربنامج موضوع الدراسة )برنامج 

 صفية واتبعت   املنهج املسحي. املسامح كرمي (.وتقع الدراسة ضمن الدراسات الو 

وتشكل جمتمع الدراسة  بإطاريه املكاين والزماين ،وينحصر االطار املكاين للدراسة ىف برنامج املسامح كرمي على 
م من 4102م اىل العام 4102موقع اليوتيوب ،اما االطار الزماين احللقات الىت بثت يف  النصف الثاين من العام 

على موقع اليوتيوب ،واستخدم الباحث اسلوب احلصر الشامل وتوصل للنتائج التالية:ان القضايا برنامج املسامح كرمي 
، الزواج واالسرة  هي القضايا  االكثر تناوال يف الربنامج، حيظى الربنامج مبتابعة عالية من قبل املتفاعلني يف موقع اليوتيوب

 نا  هن االكثر مشاركة يف حلقات الربنامج دالل  االستديو.ن فئة الشباب هى االكثر مشاركة يف الربنامج ، وان االإ

 ، يوتيوبالسلم اجملتمعى :الدور، برامج التلفزيون ، الكلمات المفتاحية
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 مقدمــة
يعد السلم اجملتمعى ىف عصرنا احلاضر من امللحات االساسية ىف عامل يشهد صراعات كثرية ولالفات كبرية تبدو 
صغرية وتتصاعد اىل ان تصل اىل مراحل متفاقمة ،واملتابع ملا يدور ىف اجملتمع على الصعيدين احمللى والعاملى جيد ان 

 اىل زعزعة السلم اجملتمعى. العامل يشهد صراعات وأزمات  كثرية تؤدى بطرق شىت 

لذا اصبح السلم اجملتمعى هو اهلاجس االكرب ىف حياة كل فرد يعيش ىف اجملتعات البشرية  سواء كانت مزدهرة  
اقتصاديا او املتخلفة ،فاحلاجة لالمن مبفهومه االوسع يشمل مجيع بىن البشر الذين يعانون من املخاوف املتعددة سواء  

 سية او اجتماعية او لوفا من املستقبل .كانت اقتصادية او سيا

ونالحظ ان  اخلالفات اجملتمعية اضحت  واقعا ملموسا تعيشه اجملتمعات االنسانية كافة وصارت من اكرب 
الشقاء ا مهددات السلم اجملتمعى ومنها على سبيل املثال  تزايد شقة اخلالفات دالل االسرة الواحدة ،وبني االلوة و

طالق بني املتزوجني الذى اصبح  مهددا كبريا  للسلم اجملتمعى وارتفاع اخلصومات السياسية بني ابناء وازدياد حاالت  ال
 الوطن الواحد.

اهتم الدين اإلسالمي اهتمامًا شديدًا بالسلم اجملتمعى وجعله من مهامه  وأساسيات الشريعة احلنيفة الرتباطه 
العباد. ومن أول وأهم مبادئ السالم االجتماعي نبذ الظلم واالعتداء الوثيق باملنفعة العامة لألمة اإلسالمية ومصاحل 

(. وقال: "إن اهلل ال يهدي القوم 25علي اآللرين. فقال اهلل سبحانه وتعايل: "واهلل ال حيب الظاملني" )آل عمران: 
قد ورد عن النيب صلي اهلل عليه (.  و 75( وقال: "وال تعتدوا إن اهلل ال حيب املعتدين" )املائدة:  20الظاملني" )املائدة: 

وسلم العديد من األحاديث اجلامعة اليت تساعد املسلمني علي إرساء قواعد السالم االجتماعي واحملافظة عليه وعدم 
 .الظلم واالعتداء

تطورت وسائل االعالم تطورا كبريا ىف السنوات االلرية ،بفضل التقدم العلمى والثورة التقنية الىت شهدها القرن 
العشرون ،فاصبحت تقوم بدور جوهري ىف لفت انتباه واثارة  اهتمام اجلمهور باملشكالت والقضايا اجملتمعية املطروحة 
،وصارت  مصدرا مهما الستقاء االلبار واملعارف واملعلومات والثقافة والرتبية بسبب انتشارها الواسع وفاعليتها وبقدرهتا 

ى جملتمعى. ، وتؤدى هذه الوسائل مبختلف ختصصاهتا دورا مهما  ىف نشر الوععلى خماطبة القسم االكرب من التكوين ا
بالسلم اجملتمعى ،وصار االعالم يلعب دورا ثقافيا مهما ىف حياة االفراد واجلماعات  ومصدرا من مصادر التعلم والتثقيف 

 والرتبية.
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 مشكلة البحثأوال:
 كيفية اجلمهور حنو القضايا اجملتمعية وتثقيفهم وتعليمهم ىف تؤدى وسائل االعالم  دورا هاما ىف تشكيل اجتاهات

التعامل معها من لالل عرض مناذح من تلك القضايا  والسعى الجياد حل هلا حيث يعد التلفزيون من الوسائل االعالمية 
ع وهو نوع من برامج اقالىت تقوم بدور هام  ىف هذا اجلانب مبا يبثه برامج .ويعد الربنامج موضوع الدراسة من برامج  الو 

التلفزيون جيسد عرب التصوير احلى اشخاصا نكرات او معروفني حيث يكونون ىف اوضاع خمتلفة سواء كانت معدة مسبقا 
 وفق سيناريو جاهز او غري جاهز. 

تجاهات الجمهور نحو  برامج ا هيما :يتاآل يمن هنا ميكن صياغة  مشكلة البحث ىف التساؤل الرئيس
 تية:سئلة اآل؟ وتتفرع منه االودورها  فى نشر السلم المجتمعىالتلفزيون 

 جماالت السلم اجملتمعي الىت يطرقها برنامج املسامح كرمي؟ هي ما-0

 كيف عاجل برنامج  املسامح كرمي  قضية السلم اجملتمعى ؟-4

 ما القضايا  يتناوهلا برنامج املسامح كرمي ؟-3

 معها املتابعني لربنامج املسامح كرمي ؟اكثر املوضوعات اليت يتفاعل  هي ما-2

 اجتاهات اجلمهور حنو الضيوف املشاركني يف الربنامج؟هي ام-2

 ماهى  جنسيات املشاركني ىف الربنامج ؟-6

 الكيفية الىت عاجل هبا الربنامج قضايا السلم اجملتمعى من لالل ما يعرضه من مناذج ؟ هيما-5

 أهداف البحثثانيا:

 السلم االجتماعى ىف اجملتمع.الكشف عن أمهية -0

 معرفة  موقف املشاهدين من املوضوعات الىت يقدمها الربنامج. -4

 ين مع الربنامج. دحتديد درجة تفاعل املشاه-3

 الكشف عن قطاعات املتابعني للربنامج.-2
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 ودوافع اختيار موضوعها سةأهمــية الدراثالثا:

 أهمية الدراسة-2
 نبع  أهـمية هذه الدراسـة:ت

 من أمهية  الدور الذى تؤديه الربامج التلفزيونية ىف السلم اجملتمعى. -

 .تدرس برناجما له متابعوه ويطرح قضايا ذات صلة بالسلم اجملتمعى-

 .ات اجلمهور وتفاعلهم مع الربنامجمعرفة دور  الربنامج ىف السلم اجملتمعى بتتبع اجتاه- 

 دوافع اختيار الموضوع: -2
لة البحثية من لالل مالحظة الباحث للتحوالت اجملتمعية اىل طرأت على اجملتمعات االنسانية جاء التيار املشك

عامة والعربية لاصة والنزاعات الىت حتد  بني اطراف متباينة،وكان االلتيار ايضا من واقع ان الباحث كان ممارسا ملهنة 
ن، ومن لالل اجملتمعي لوسائل االعالم لاصة التلفزيو  الصحافة  ومنتجا تلفزيونيا للربامج االجتماعية واهتمامه بالدور

عمله متكن من زيارة  مناطق كثرية ىف وطنه السودان وتطوافه ىف بعض املناطق ىف البلدان العربية، الحظ امهية السلم ىف 
خلالفات اجمتمعات تتجاذهبا اخلالفات السياسية واملشكالت االجتماعية بني االسر املمتدة والصغرية وايضا تصاعد 

وايضا من أسباب التيار برنامج املسامح كرمي ان انه بث يف عدد من ، الطالق الزوجية مما تؤدى اىل ارتفاع معدالت
 وقناة أبوظيب(.   cbcو osnاحملطات التلفزيونية )

 مفاهيم الدراسةرابعا:
يف االصطالحى الوسيط ( والتعر : بالفتح والسكون  ىف اللغة العربية يقصد به مهمة ووظيفة .)املعجم دورال-2

 .(1)للدور مايقوم به الفاعل ىف عالقاته مع االلرين

 والتعريف االجرائى يقصد به الوظيفة الىت يسعى ان حيققها الربنامج موضوع الدراسة .

 هى تصورات املؤسسة التلفزيونية ومتثيالهتا للوظائف االساسية الىت جيب ان يقوم هبا برامج التلفزيون:-2
 .(2)تلفزيون واجلمهور الذى تريد الوصول اليهال

                                                           
حبو  ودراسات : تونس) ،واملمارسة جدلية التصور،فن الربجمة واعداد اخلارطة الرباجمية ىف القنوات التلفزيونية ، نصر الدين اللعياضى )1(

 .(م4115 ،25العدد  ، اذاعية
  http://staff.sustech.edu/abba ، على املوقع:ورقة مفهوم السالم االجتماعى للقبائل العربية، حاج ابا دم )2(
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والتعريف االجرائى يشري اىل برنامج املسامح كرمي الذى يبث ىف قناة ابوظىب وقنوات تلفزيونية الرى ىف فرتة 
 الدراسة .

مع :يعرفه حاج ابا ادم )بالرتتيبات املفضية إلشاعة السلم والتصاحل واالتفاق بني افراد اجملت السلم المجتمعى-4
ويعرفه حسن الصفار )بانه حالة السلم والوئام دالل اجملتمع نفسه وىف العالقة بني شرائحه ، (3) ورتق نسيجه اجملتمعى(

امج املسامح  ني افراد اجملتمع او االسرة الواحدة وتبث ىف برنيعرف اجرائيا بانه )معاجلة اخلالفات الىت حتد  بو  ،(4)وقواه
 كرمي هبدف بناء السلم اجملتمعى.

 الدراسات السابقــةخامسا:
على عبد المنعم محمد نور : هدفت الدراسة الى التعرف على دور برامج الراديو فى :الدراسة االولى -

 .(5)الزرقتوصيل رسائل لتعزيز السالم فى مجتمعات والية النيل ا
تكمن مشكلة دراسة راديو اجملتمع ىف تعزيز السالم االجتماعى ىف والية النيل االزرق،ىف التعرف على اداء راديو 
اجملتمع ومعرفة دوره ىف بناء السالم االجتماعى ومفاهيمه ىف جمتمعات والية النيل االزرق الىت تشهد نزاعات سياسية 

ات ىف اجملتمع واثره ىف تعزيز السالم االجتماعى.يسعى الباحث الثبات  الفرضيداللية ،مما دفع الباحث لقياس دوره 
التالية : ان برامج راديو اجملتمع يتم اعدادها مبنهجية تتناسب مع مفاهيم السلم االجتماعى ،وانه يقدم برامج متسقة 

ستخدم الباحث اسب لكل املستويات .امع التنوع الثقاىف الذى تزلر به والية النيل االزرق.ان حمتواه الرباجمى غري من
 املنهج التارخيى والوصفى للوصول اىل معلومات جتيب عن اسئلة الدراسة .

توصلت الدراسة اىل أن  راديو اجملتمع اليقدم  برامج تتناسب مع خمتلف املستويات التعليمية ىف الوالية ،وان 
براجمه التتسق مع التنوع الثفاىف ىف الوالية ،وان اعدادها ال يتناسب مع مفاهيم السالم. وأوصت الدراسة ان حتفز 

 سالم االجتماعى  باعدادها برامج حتقق هذا الغرض . االذاعة جمتمع النيل االزرق على بناء أطر سليمة لل

                                                           
 /http://www.saffar.org ، على املوقع:م االجتماعىالسل ،حسن الصفار  )3(
لعلوم امعة السودان ل)ج ،دور راديو اجملتمع ىف تعزيز السالم االجتماعى ىف والية النيل االزرق، على عبد املنعم حممد نور )4(

 ماجستري غري منشورة.رسالة (، م 4106، مركز دراسات السالموالتكنولوجيا 
الم جامعة مركز دراسات وثقافة الس، )ادارة التنوع الثقايف و السالم االجتماعي يف الربامج التلفزيونية، عاطف ادم حممد عجيب )5(

 .رسالة ماجستري غري منشورة (،4102السودان للعلوم والتكنولوجيا،

http://www.saffar.org/
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  .(6)إدارة التنوع الثقافي و السالم اإلجتماعي في البرامج التلفزيونية، عاطف عجيبالدراسة الثانية : 

هدفت دراسة )إدارة التنوع الثقايف و السالم اإلجتماعي يف الربامج التلفزيونية( ايل إعالء قيم السالم و تسليط 
علي اآلليات والوسائل املستخدمة ىف السالم اإلجتماعي ، وحتديد انواع الربامج التلفزيونية اليت ميكن أن تتضمن  الضوء

تقوم هذه الدراسة  .عناصر التنوع الثقايف و ثقافة السالم ، بالتايل فإن أمهية هذه الدراسة تقع ضمن عمليات بناء السالم
وميكن  سالم اإلجتماعي تسهم يف متاسك اجملتمع و تقوده اىل السالم وإستدامته،علي فرضية هي إدارة التنوع الثقايف وال

أن يلعب تلفزيون السودان القومي عرب براجمه دورا كبريا ىف نشر ثقافة السالم بإبراز  التنوع الثقايف ، من اهم نتائج هذه 
 دعم مكونات التنوع دام الربامج التلفزيونية عربالدراسة،،ميكن ان تساهم الربامج التلفزيونية يف نشر ثقافة السالم واستخ

 .الثقايف وإبرازها والعمل على إجياد صيغة للتقارب والقواسم املشرتكة بني الثقافات

إلعالمي والتناول ا بالشكل واملضمون ملفاهيم السالمأهم التوصيات اليت لرجت هبا الدراسة هي اإلهتمام  ,
م والتنوع الثقايف وثقافة السالم اإلجتماعي ،واإلستعانة باملختصني يف دراسات السالوالفين املبتكر لتعزيز قيم التنوع 
 الثقايف عند التخطيط للربامج.

 السالم ثقافتي نشر في المتحدة األمم إذاعات دور ،شطناوي محمد و نجادات علي: الدراسة الثالثة
 .(7)النامية المناطق في والتنمية

 جنوب دولة يف العاملة مرايا بإذاعة ممثلة املتحدة، األمم إذاعات أداء على التعرف إىل الدراسة هذه هتدف
 تسهم اإلذاعة هذه كانت إذا ما ومعرفة ,والتنمية السالم ثقافيت مفاهيم وانتشار تعميم يف دورها حيث السودان، من

 بتلك املتعلق اإلعالمي املضمون لصائص وحتليل رصد لالل من األفراد، لدى املفاهيم هبذه املعريف نشر الوعي يف
 ضمن الدراسة هذه وتصنف .اإلذاعة مجهور على ونتائجها املضامني هذه آثار على التعرف إىل املفاهيم، إضافة

 السالم ثقافيت بنشر تعىن اليت الربامج مضمون بتحليل قاما إذ املسح، منهج الباحثان استخدم الوصفية، وقد البحو 
 تأثُره مدى ملعرفة السودان جنوب دولة يف مرايا إذاعة مجهور على استبانة توزيع إىل إضافة ايا،إذاعة مر  عرب والتنمية
 اليت املوضوعات بني األوىل املرتبة يف جاءت السالم موضوعات أن الدراسة وكشفت .اإلذاعة تبثها هذه اليت بالرسائل

 الربامج، عرب بثها مت

                                                           
جملة كلية ، )النامية املناطق يف والتنمية السالم ثقافيت نشر يف املتحدة األمم إذاعات دور ،حممد نايف شطناى، عقلة عقلة جنادات )6(

 .(م 4102، 6، العدد4االداب والعلوم االجتماعية ،جامعة السلطان قابوس ،اجمللد 
 4103التكنولوجيا ،و  كلية االتصال ،جامعة السودان للعلوم، )زيونية ىف ثقفة اجملتمع السوداىنحمجوب حممد امحد ،أثر الدراما التلف )7(
 . اطروحة دكتوراة غري منشورة(م
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 املساحة حيث من األوىل املرتبة أيضا  السالم موضوعات احتلت كما ،%37.2 بلغت بنسبة الدراسة، عينة
 “ ب املتعلق املضمون وجاء .)% 49.0 ( بلغت بنسبة املدروسة، الربامج عرب للمواضيع اليت لصصت الزمنية
 املضمون احتل فيما ،%41.0بلغت بنسبة بثها، مت اليت املضامني بني األوىل املرتبة يف “ بدون نزاع احلياة فكرة تكريس
 بنسبة البحث، مدار الربامج عرب بثها مت اليت املضامني بني الثانية املرتبة “ اجملتمع يف املرأة حتسني صورة “ ب املتعلق
 مبا تعزيزها، إىل اإلذاعة سعت اليت املضامني بني من الثالثة املرتبة يف التعليم حنو الدفع وجاء مضمون  15 % بلغت
 .%00.7 نسبته

  :(8)أثر الدراما التلفزيونية في ثقافة المجتمع السوداني ،دراسة محجوب محمد احمد :الرابعةالدراسة 
هتدف إىل معرفة كم ونوع وحجم آثار مشاهدة الدراما التلفزيونية، على خمتلف شرائح اجملتمع السوداين، باعتماد 

تعاجل الدراسة  موضوعها   .الواقع الراهن واملستقبلمتغريي النوع والفئات العمرية؛ وبقصد اقرتاح اسرتاتيجية للتعامل مع 
مستخدمة املنهج الوصفي التحليلي جبانب التارخيي مىت ما لزم ذلك، واعتمدت املالحظة واالستبانة واملقابلة كأدوات 

تستمد الدراسة  أمهيتها من حماولتها اإلسهام يف حل مشكلة الدراما التلفزيونية اليت أصبحت حتاصر اإلنسان عامة،  .هلا
ة نتائج  الدراسة أن الدراما التلفزيونية؛ هلا آثار إجيابية كثرية، يتمثل بعضها يف رفع درج.والسوداين لاصة، وتكشف 

وحه وطاقاته.  وترابط األسرة وتقدمي التسلية، اليت تعمل على توازن الفرد وجتديد ر الوعي واملعرفة، ودعوهتا للقيم اإلجيابية 
كما أن هلا آثاراً سالبة ترتاوح ما بني ضعف التحصيل األكادميي وتقليل النشاط احلركي وختويف األطفال ليالً والتدلني 

جمتمع  دراما التلفزيونية مشاهدة عالية يفوتعاطي املخدرات والسرقة والعالقات غري الشرعية والقتل. كما أن هلذه ال
البحث، تبلغ ثالثة أضعاف الذين ال يشاهدوهنا، وأن كم الدراما التلفزيونية غري السودانية اليت أتيحت للمشاهدة يف 

م؛ كثيفة لدرجة تستحق االنتباه وتوصى  الدراسة بضرورة إعطاء 4101-4115والية اخلرطوم، لالل عامي البحث 
ايف أولوية يف اهتمامات الدولة واجملتمع، وإعالن الدراما التلفزيونية السودانية مشروعا وطنيا، على رأس األمن األمن الثق

الثقايف، لضمان إنتاج واستمرار البديل الوطين، والتعامل مع الدراما غري السودانية على وعي ودون قطيعة، مع تنظيم 
 . املشاهدة العائلية هلا، ونقدها نقدا موضوعيا
 التعليق على الدراسات السابقة : 

إستفاد الباحث من الدراسات السابقة  يف فهم وادراك جوانب الدراسة من الناحية املنهجية بتحديد مشكلتها 
 واهدافها وكيفية اخلروج باسئلة تتناسب مع الدراسة احلالية .

                                                           
 دت( ،الدار املصرية اللبنانية :القاهرة، )االتصال ونظرياته املعاصرة، ليلى حسني مكاوي، حسن عماد  )8(
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ثقافة السالم ن ودورها ىف التنوع الثقاىف و الدراسات السابقة تناولت الربامج االذاعية املنتجة للراديو والتلفزيو 
 وبعضها ربط بني التنمية والسالم وثقافته والدراسات االلرى تناولت الدراما واثرها ىف قضايا اجملتمع .

بعض الدراسات السابقة تناولت السلم اجملتمعى ودور التلفزيون ىف ذلك ،وكانت تبحث ىف جمتمعات تعاىن من 
ات اجلهوية والقبلية .اال ان هذه الدراسة نظرت للموضوع من زاوية اجتماعية  حبتة حيث ركزت توترات سياسية والصراع

على السلم من منظوره االجتماعى ودور التلفزيون كوسيلة حتظى بإهتمام املتلقى ىف حتقيق االهداف الىت تسعى الدراسة 
 لتحقيقها .

 النظريات المفسرةسادسا:
 الظاهرة وحتديد املتغريات وربط كل ذلك مبوضوع البحث بنظرتني مها: اعتمدت هذا الدراسة  يف تفسري

 نظرية الغرس الثقافي -2
ة يقول جورد جربن) إن االمناء ماتفعله الثقافة ىف اجملتمع ،فالثقافة الوسيلة األساسية الىت تعيش فيها احلالة األنساني

ملعايري السائدة لويات والقيم والعالقات ونثبت من لالهلا  اوتتعلم ،فهى تنظيم رمزى تنمى لدينا مفاهيمنا للخربات واالو 
  .(9) املهمة واالقل أمهية واملفيد والضار(

اعتمدت الدراسة على عدد من النظريات لتفسري متغرياهتا منها ، نظرية الغرس الثقايف وتعد نظرية الغرس الثقايف 
Cultivation Theory التعلم يات بناء املعاين وتشكيل احلقائق االجتماعية و تصويرا تطبيقيا لألفكار اخلاصة بعمل

 من لالل املالحظة واالدوار اليت تقوم هبا وسائل االعالم ىف هذه اجملاالت.

وتعرف نظرية الغرس الثقاىف ،بأهنا العملية الىت هتتم بأكتساب املعرفة او السلوك من لالل الوسيط الثقاىف الذى 
 .(10)يعيش فيه

زية حول العامل واكتساب املعاين واملعتقدات واالفكار والصور الرم -للتلفزيون –بني كثافة التعرض وتربط النظرية  
الذى تقدمه وسائل االعالم بعيدا عن العامل الواقعي, ووجد ويفر وأكسال ، أن الناس يفسرون معلومات التلفزيون 

 م عن الواقع اإلجتماعى .بفعالية وينسبون املعلومات اىل لرباهتم الشخصية كاساس  ملعتقداهت

                                                           
 ، املرجع السابق.ليلى حسني مكاوي، حسن عماد  )9(

 املرجع نفسه. )10(
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وترى النظرية ان مشاهدة التلفزيون تقود اىل تبىن إعتقاد حول طبيعة العامل االجتماعي و تؤكد الصور النمطية 
واه وجهة النظر املنتقاة اليت يتم وضعها ىف االعمال التلفزيونية وان قوة التلفزيون تتمثل ىف الصورة الرمزية الىت يقدمها حمت

 .(11)احلياة احلقيقية الدرامي عن

 :Agenda –Setting Theoryنظرية ترتيب االولويات االجندة -2
هتتم حبو  )ترتيب االولويات( بدراسة العالقات التبادلية بني وسائل االعالم واجلماهري الىت تتعرض لتلك الوسائل 

قدم مجيع القضايا اليت م ال تستطيع ان تىف حتديد اولويات القضايا اليت هتم اجملتمع ..وتفرتض النظرية ان وسائل االعال
تقع  ىف اجملتمع وامنا خيتار القائمون على هذه  الوسائل بعض املوضوعات اليت يتم الرتكيز عليها بشدة والتحكم ىف 

 طبيعتها  وتثري هذه املوضوعات اهتمامات الناس وجتعلون يفكرون فيها ويهتمون هبا ويقلقون عليها. 

ويات ترجع اىل ولرت ليربمان من لالل كتابه )الرأي العام ( حيث يرى ان وسائل االعالم ونظرية ترتيب االول
تساعد ىف بناء الصورة لدى اجلماهري وىف كثري من االحيان تقدم هذه الوسائل بيئات زائفة ىف عقول اجلماهري وتعمل 

 .(12)تمعوسائل االعالم على تكوين الرأي العام من لالل تقدمي القضايا اليت هتم اجمل

وتركز النظرية على انه ىف مقدور وسائل االعالم ان تغري االجتاهات حسب منوذج االثار املوحدة ىف دراسة  
االعالم املبكرة وبعد اربعني سنة من جتاهل النظرية اعاد كوهني احياء وجهة نظر ليربمان حيث زعم ان وسائل االعالم 

 ومات(اهات( ولكنها تنجح دائما عما جيب ان يفكروا فيه )املعل)ال تنجح دائما ىف ابالغ اجلماهري كيف يفكرون )االجت

(13). 

 سابعا:منهج الدراسة وأداتها
تقع هذه  الدراسة ضمن مصفوفة  الدراسات الوصفية وتعرف باهنا) دراسة احلقائق الراهنة املتعلقة بطبيعة الظاهرة 

االوضاع ( وذلك بغرض احلصول على معلومات  او موقف او جمموعة من الناس او جمموعة من االحدا  او جمموعة 
 .(14)كافية ودقيقة عنها

                                                           
 . (م0554ل، الرياض، دار الشب ،)رىبعثمان الع، تعريب، دنيس ماكويل ،االعالم وتاثرياته ،دراسات ىف بناء النظرية االعالمية  )11(
( مركز دراسات 25العدد )، ستقبل العرىبكتاب امل، )ثورة الصورة واملشهد اإلعالمى وفضاء الواقع ، نصر الدين اللعياضى0004 )12(

 .(م4117الوحدة العربية 
 .، دت(عامل الكتب)القاهرة:حبو  االعالم  االسس واملبادئ  ،مسري حممد حسني )13(
 .(ه0230مكتبة امللك فهد الوطنية ،: الرياض) ،جماالهتا أساليبها، أسسها، المية ،البحو  اإلع ،حممد عبد العزيز احليزان )14(
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 :منهـج الدراسـة-2
اعتمدت هذ الدراسة املنهج املسحى ويعرف بانه ) حماولة جلمع املعلومات من مفردات جمتمع الدراسة من اجل 

 (  02.)(15) التعرف على الوضع الراهن لذلك اجملتمع ىف ضوء متغري حبثى او اكثر(

 أداة الدراسة-4

ب البحث الذى اسلو : "ويعرفه بريلسون بانه، ليل املضمون بشقيه الكمى والكيفىاعتمدت الدراسة على حت
 (06) (16) "يهدف ىاىل الوصف الكمى املوضوعى واملنهجى للمحتوى الظاهر لالتصال

ىل نتائج علمية ية الوصول اأتبع الباحث جمموعة من االجراءات املنهجية لتحليل مضمون برنامج املسامح كرمي بغو 
تؤيد وتعارض حول الدور الذى يؤديه الربنامج يف السلم اجملتمعي، ومتثلت هذه االجراءات يف منهج الدراسة وأطارها 

 الزماين واملكاين وعينة الدراسة ووحدة التحليل وفئاهتا وأسلوب القياس وأجراء التبار الثبات للدراسة .

 وعينتها مجتمع الدراســةثامنا:
 طاره املكاين والزماين ،وينحصر االطار املكاين للدراسة التحليلية لربنامج املسامح كرمي يفإنقصد مبجتمع البحث 

 م.4102م اىل العام 4102احللقات اليت رفعت على موقع اليوتيوب. أما االطار الزماين يف النصف الثاين من العام 

برنامج اجتماعي يقوم على أسس التسامح واحملبة والرتّفع، وهو هو :برنامج املسامح كرمي  المجال المكاني-
 -بالتصار-عبارة عن مسابقة مع الذات، وحتّد للتوفيق بني شخصني فّرق بينهما الزمن وظروف احلياة. فكرة الربنامج 
جديد،  نتقوم على اجلمع بني شخصني متخاصمني لسبب ما، من مجيع أحناء الوطن العريب، من أجل مل مشلهما م

 .فهو جيمع أفراد العائلة واألصدقاء ومصاحلتهم وتنقية األجواء بينهم، وإعادة األمور إىل طبيعتها

م ، قدمت ىف عدد من القنوات 4102و 4102: عينة من حلقات الربنامج  لالل العام  المجال الزمانى-
 العربية من لالل موقع الربنامج على اليوتيوب . 

 

 

 

                                                           
 .(م4112  ،3ط ،عامل الكتب)القاهرة:نظريات االعالم واجتاهات التأثري ، حممد عبد احلميد )15(
 املرجع نفسه )16(
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  الدراسةعينة -2
ع البيانات  سلوب مجأسلوب احلصر الشامل )ويعرف بانه ألى  طريقة ععتمد الباحث يف التيار عينة البحث ا

 التيار لذ عينة عشوائية متثل اجملتمع، ومتأمن  ميكنمن مجيع الوحدات االحصائية دون استثناء ( ويستخدم عندما ال 
 م.4102م و4102لالل العام حلقة  21عدد من حلقات برنامج املسامح كرمي بلغ عددها 

 اختبار الصدقتاسعا:
 مث ان االستمارة وافية للتحليلمت اجراء دراسة استطالعية لعدد مخس حلقات للتأكد من  يف اجراءات الصدق

و ابدوا مالحظاهتم على االستبانة ومت استيعاهبا واصبحت بذلك االستبانة  ،ثالثة حمكمنيعلى االستمارة  تعرض
 .صاحلة للقياس

 

 عرض نتائج الدراسة و تفسيرها تحليلهــاعاشرا:
 :( يوضح نوعية القضايا التى تطرح فى البرنامج2جدول )

 النسبة التكرار القضية

 %  35.2 02 قضايا زواجية

 % 41 7 قضايا اسرية

 % 41 7 قضايا مالية

 44.2 5 القضايا االنسانية 

 011 21 اجملموع

 

                                                           
 أستاذ  ،ري الربوفيسور مبارك  يوسف حممد ل، و أستاذ االعالم جامعة وادى النيل السودان، الربوفيسور :عبد النيب  عبد اهلل الطيب

 .السودان ،امدرمان االسالميةأستاذ األعالم املساعد  جامعة  ،د.بدر الدين على محد  واالعالم وادى النيل و جامعة جازان 
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أهم املوضوعات اليت يطرحها الربنامج هي القضايا الزواجية والتعقيدات اليت تواجها ( ان 0نستنتج من اجلدول )

. والقضايا املتعلقة باألسرة بشكل عام % 44.2، تلتها  القضايا االنسانية  بنسبة % 35.2حيث بلغت نسبتها  
منها  ملرتبة االوىل ألسباب كثريةلكل منها ويرى الباحث ان القضايا الزواجية جاءت يف ا % 41والقضايا املالية بنسبة 

 تعقيدات احلياة العصرية وما صاحبها من تغريات يف القيم والعادات الىت كانت حتكم الزواج يف اجملتمعات العربية.

 

 ( يوضح العدد من حيث  الموضوعات التى يطرحها  البرنامج :2جدول )
 النسبة التكرار الفئة

 % 1 1 موضوع واحد

 % 011 71 موضوعان

 %  011 71 اجملموع
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( أن الربنامج يطرح من لالل الربنامج موضوعني يف احللقة الواحدة من لالل احللقات 4نستخلص من اجلدول )

 .% 011الىت بثت عرب موقع اليوتيوب بنسبة 

ويرى الباحث أن الربنامج يعتمد على حماورة املتخاصمني ويوظف بعض االشكال االلرى لتحقيق اهداف 
الربنامج وهى حتقيق التصاحل وازالة اخلالفات بني املتخاصمني واشاعة روح التسامح وهذا يتطلب زمنا إلقناع االلرين 

 بقبول مبدا التسامح.

 ( يوضح عدد المتفاعلين مع البرنامج من خالل موقع اليوتيوب:4جدول )
 النسبة التكرار الفئة

 % 63.5 4762 (3111-4111تفاعل عاىل  )

 %30.5 0234 (0111اقل من   4111متوسط  ) تفاعل

 % 2.2 056 فاقل( – 211تفاعل ضعيف )

 % 011 2254 اجملموع
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( نسبة املتفاعلني مع الربنامج من لالل موقع اليوتيوب حيث بلغت نسبة املتفاعلني من 3يوضح اجلدول )

وحددها الباحث باهنا نسبة تفاعل عالية ،وبلغ متوسط املتفاعلني مع الربنامج  % 63.5( متفاعل 3111 -4111)
فاقل .  211ده الباحث من (  والتفاعل الضعيف حد0111اىل اقل  4111وحددها الباحث من ) % 30.5

 موقع اليوتيوب.ونستنج من ذلك ان الربنامج حيظى مبشاهدة عالية على  
 ( يوضح المشاركين  من حيث النوع  فى البرنامج:3جدول )

 النسبة التكرار الفئة

 %47.7 43 ذكر

 %50.4 25 انثى

 % 011 71 اجملموع
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فئة االنا  ل % 50.4املشاركني من حيث النوع  يف الربنامج قد بلغت أن نسبة  2يوضح اجلدول  اجلدول رقم 
ويرى الباحث ان السبب الرئيس لذلك ، عدم علم املشاركني باملوضوع األساسي لدعوة ، لفئة الذكور % 47.7،و

ة مقدم ياملشاركة يف الربنامج ويرى كثري من املشاركني ان الدعوة حلضور برنامج مسابقات ، ويرى الباحث ان شخص
 الربنامج  جزء من قبول املشاركة يف الربنامج  لفئة النوع من الذكور واالنا .

 ( يوضح فئة العمر للمشاركين فى البرنامج :5جدول)

 النسبة التكرار الفئة

 % 25.2 37 30اىل اقل من  -  41

 % 32 47 20اىل اقل من  - 30من

 % 05.2 02 فاكثر  -  20من 

 %  011 71 اجملموع

 

 
 

 41من املشاركني من فئة العمر ) %25.2يوضح اجلدول فئة العمر للمشاركني يف الربنامج حيث اوضحت ان 
 20هي نسبة املشاركني  % 05.2،وأن  20اىل اقل من  30للمشاركني من فئة  العمر بني  % 32( وان  31-
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الفئة قليلة اخلربة بإدارة أمور احلياة لاصة ( هي فئة الشباب وهى 30- 41عاما فاكثر. ويرى الباحث ان الفئة )
 الزواجية واملالية.

 

 :ر( يوضح القضايا االكثر تفاعال من الجمهو 6جدول ) 
 النسبة % التكرار الفئة

 %43.5 0240 القضايا الزواجية

 % 42.2 0264 القضايا االسرية

 % 0.2 52 القضايا املالية

 % 21.2 3407 القضايا اإلنسانية عامة   

 % 011 6356 اجملموع

 

 
 

( ان القضايا اإلنسانية عامة هى القضايا االكثر تفاعال من حيث اجلمهور  بلغت  نسبتها 6يوضح اجلدول )
وان القضايا االسرية بلغت نسبة التفاعل  % 43.5وان  القضايا الزواجية  بلغت نسبة املتفاعلني معها   % 21.2
.  ،ويرى الباحث ان القضايا  % 0.2املال بلغت نسبة تفاعل اجلمهور معها  وان القضايا الىت ختص  % 42.2

 ذات البعد اإلنساين والعاطفي  هي اليت حتظى باهتمام اجلمهور و يتعاطف معها .

 

 ( يوضح المشاركين بحسب النطاق الجغرافي:7جدول )
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 النسبة التكرار البلد

 % 25.2 37 مصر

 % 42 41 املغرب

 %5.2 6 سوريا

 % 6.3 2 لبنان

 %2 2 السعودية

 % 7.5 5 الرى

 % 011 71 اجملموع

 

 
 

 25.2( املشاركني حبسب النطاق اجلغرايف حيث اوضح ان املشاركني من مصر بلغت نسبتهم 5يوضح اجلدول)
من تليه املشاركني  % 5.2وان املشاركني من سوربا بلغت  % 42تليه املشاركني من املغرب حيث بلغت نسبتهم  %

 .% 5.7مث املشاركني من السعودية بلغت نسبة مشاركتهم % والرى تذكر بلغت نسبة مشاركتهم  % 6.3لبنان 
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ويرى الباحث ان ارتفاع نسبة املشاركني من مصر يعود اىل عدد من احللقات مت تسجيلها يف مصر لوجود مقر 
 ية. الثقافات االلرى لاصة الثقافة الفرنسيف القاهرة، ويرى مشاركة املغاربة النفتاحهم وتأثرهم ب  CBCقناة 

 :الدراسة نتائــج
 للصت الدراسة اىل عدة نتائج منها التالــية:

بينت الدراسة أن الربنامج يطرح قضايا جمتمعية متنوعة منها مثل اخلالفات الزواجية واخلالفات حول قضايا -0
 كبرية.مالية وبعضها التالفات حول وجهات النظر تؤدى اىل لالفات  

كشفت الدراسة أن الربنامج يتناول  قضايا جمتمعية خمتلفة واكثر القضايا  الىت يتناوهلا الربنامج هى  اخلالفات -4
 الزواجية .

 .%21.2وأوضحت الدراسة  أن القضايا الىت هتتم باجلانب االنساىن  حتظى بنسبة كبرية  ىف الربنامج بلغت -2

( والقضايا %43.5ليت تفاعلت معها عينة الدراسة هى قضايا الزواج )كشفت الدراسة أن أكثر القضايا ا-2
 (%42.2( والقضايا االسرية عامة )%21.2االنسانية.)

 أوضحت الدراسة ان الربنامج حيظى مبتابعة عالية على موقعه ىف اليوتيوب.-6

 .أبانت الدراسة أن اكثر املشاركني يف الربنامج من شرحية النساء مبختلف االعمار-5

 ( هم األكثر حضورا باملشاركة يف الربنامج.30 -40بينت الدراسة أن الشباب يف الفئة العمرية من ) -2

 أوضحت الدراسة أن اكثر املشاركني يف الربنامج من مصر واملغرب وسوريا.-6

 التوصيات:
 توصى الدراسة باآليت:

م اجملتمعى كل ما من شانه ان ان يهدم بناء السلالتاكيد على امهية السلم اجملتمعى ىف حياتنا والعمل على نبذ  -0
. 

 ان هتتم  احملطات التلفزيونية  بانتاج الربامج اليت تؤدى دورا يف نشر ثقافة السلم اجملتمعي.-4

 أنتاج برامج تعمل على تعليم الشباب كيفية معاجلة القضايا الزواج واالسر ة يف أطار االسرة الصغرية .-3

 التواصل االجتماعي لرفع الوعى بالقضايا االجتماعية اليت توقض السلم اجملتمعي.توظيف مواقع -2
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انشاء منصات إعالمية للقنوات الفضائية على الشبكة العنكبوتية للتواصل مع الكيانات اجملتمعية املختلفة -2
 لبث ثقافة السلم اجملتمعى .
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