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ملخص الدراسة

تتنــاول هــذه الدراســة موضــوع البودكاســت الفكاهــي كتقنيــة جديــدة مــن تقنيــات اإلعــام االلكترونــي،
بوصفهــا أســلوباً جديــداً للتعبيــر عــن مختلــف القضايــا مــن قبــل الجمهــور ،وانطلقــت مــن البحــث فــي
كيفيــة معالجــة القضايــا االجتماعيــة فــي الجزائــر مــن خــال فيديوهــات فــي قالــب البودكاســت منشــورة
علــى شــبكة اليوتيــوب ،وذلــك بهــدف معرفــة اتجاهــات الشــباب اله ـواة نحــو مختلــف القضايــا المتناولــة
وكــذا أهــم األســاليب المســتخدمة إلقنــاع المتصفحيــن.
اســتخدمت الباحثــة المنهــج المســحي وأداتــه اســتمارة تحليــل المحتــوى علــى عينــة عشـوائية منتظمــة
قوامهــا عشــرة أعــداد مــن فيديوهــات المــدون الجزائــري «انــس تينــا» باســتخدام األســلوب القصــدي،
وتوصلــت الدراســة الــى ان أهــم القضايــا المعالجــة فــي الفيديوهــات عينــة الدراســة هــي قضيــة اختطــاف
األطفــال ،التعليــم فــي الجزائــر ،والمـرأة فــي الجزائــر ،واتضــح ان المــدون الجزائــري «انــس تينــا « قــد ركــز
علــى ابـراز الجوانــب الســلبية للقضايــا المعالجــة بهــدف توجيــه الـرأي العــام وتســليط الضــوء علــى مختلــف
الظواهــر المتفشــية فــي المجتمــع.
كلمات مفتاحية :اإلعالم االلكتروني ،البودكاست الفكاهي الساخر ،القضايا االجتماعية
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Summary
In This study we have made a subject of fanny podcast in electronic media ,
as a new way to express different issues by the public ,This study focuses started
on how to adress social issues in Alegria by ANAS TINA vidéo on the youtube
network , you are to know the trends of young amateur about the various issues
dealt with as well as the most important methods used to convince browsers.
The researcher used the survey method based on studing 10 episodes videos
of blogger ANAS TINA.
The result of study found that the most important issues are the abduction
of children, teaching in algeria ; women in algeria,The negative aspects of the
issues addressed have been estabilished in order to direct public opinion and
awarness of phenomena prevalent in society.
Key words: Electronic media, the funny podcast , social issues .

المقدمة

يمثــل االتصــال االلكترونــي منظومــة جديــدة تختلــف عــن المنظومــة المشــهدية وتحقــق مجــاال شــبكا
يتحــول فيــه الفــرد باســتمرار مــا بيــن موقعــي اإلرســال و التلقــي وتنصهــر في داخلــه العوالم الفردية ،وتمثل
شــبكة الويــب فضــاء جماعــي يشــترك المســتخدمون فــي إنتاجــه وهــو بهــذا المعنــى يمكــن النظــر إليــه علــى
انــه نمــوذج تواصلــي جديــد ،ال يتعلــق بعمليــة بــث مركزيــة ،ولكــن يتفاعــل داخــل حالــة مــا ،يســهم كل فــرد
مرســل – أو مســتقبل فــي اكتشــافها بطريقتــه أو تغيرهــا أو الحفــاظ عليهــا كمــا هــي ،فهــو يشــترك مــع
االعــام عامــة فــي األهــداف والمبــادئ العامــة ،بيــد أنــه يتميــز باعتمــاده علــى وســائل إعالميــة جديــدة .
وظهــور االعــام االلكترونــي جــاء إيذانــا لتحــرر االنســان مــن أجهــزة التوجيــه اإلعالمــي التــي تســيطر
علــى عقلــه مــن خــال احتــكار المعلومــات او صبغهــا بصبغــة خاصــة تخــدم الجهــة المالكــة ،وهــو تحــرر
مزدوج يشــمل االرســال واالســتقبال.
وتعــد المواقــع االجتماعيــة التفاعليــة مــن اهــم مصــادر التنشــئة االجتماعيــة نظـ ار لســهولة التواصــل
بيــن االف ـراد وســهولة تبليــغ الرســالة الم ـراد ايصالهــا ،كمــا انهــا أصبحــت مصــد اًر للمعلومــات واتاحــت
مجــاال للنقــاش حــول مختلــف القضايــا المنشــورة وهــذا مــا جعــل العديــد مــن الشــباب اله ـواة يســتغلونها
للتعبيــر عــن أفكارهــم بأســلوبهم الخــاص ونشــرها س ـواء فــي شــكل مدونــات او فيديوهــات عبــر شــبكة
اليوتيــوب .
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وفــي هــذا اإلطــار اســتخدمت تقنيــة البودكاســت للتعبيــر عــن مختلــف القضايــا فــي قالــب فنــي جــذاب،
هدفه التأثير في الجمهور وتوجيه آرائهم بأسلوب ساخر يعتمد على معالجة قضايا من الواقع المعاش
بعــرض معلومــات وتقديــم اراء حولهــا ومــن تــم عرضهــا عبــر شــبكة اليوتيــوب في شــكل فيديوهات قصيرة .
ويعــد موضــوع البودكاســت مــن الدراســات االستكشــافية فــي مجــال االعــام ،وبــرزت هــذه الظاهــرة
للعيــان بعــد انتشــار فيديوهــات لهــواة عبــر شــبكة اليوتيــوب وأيضــا عبــر شاشــات القنــوات الجزائريــة
الخاصــة تتنــاول قضايــا اجتماعيــة وسياســية بأســلوب جريء وســاخر.
وســنتطرق مــن خــال هــذا البحــث لماهيــة البودكاســت واشــكاله ،وكــذا مفهــوم االعــام الســاخر،
واالعــام الســاخر فــي الجزائــر ،فضـاً عــن اإلجـراءات المنهجيــة للدراســة واهــم النتائــج المتوصــل اليهــا
ونختــم بخالصــة للموضــوع.

مشكلة الدراسة

لقــد ألغــت شــبكة االنترنيــت المســافات ،واخترقــت الحــدود ،مازجــة بيــن الصــوت والصــورة والكلمــة فــي
صيغة رقمية ،بعد أن دمجت الحوسبة باالتصال وأزالت الفواصل بين العمل والترفيه ،وفتحت نافدة واسعة
للجماهير الغفيرة كي تشــارك في ثورة اتصال تغير كل يوم أنماط الحياة والتفكير في مختلف دول العالم
بدرجات متفاوتة ،وتنتج مشاهد ومعالم وأحواال ال تصم عنها أذن سمعية ،وال تغمض عنها عين بصيرة(.)1
وقــد تحــدث الدكتــور «عــزي عبــد الرحمــان» ،عــن العوالــم االفتراضيــة الرمزيــة لألنترنيــت ،فهــي
بحســبه تمثــل عالمــا رمزيــا يبتعــد عــن الواقــع المعايــش وبالتالــي فاألنترنيــت ظاهــرة رمزيــة ،فالفــرد يتعامــل
مــع محتوياتهــا مــن خــال رمزيــة النــص والصــورة والفيديــو ،وبالتالــي فهــي ليســت حقائــق بذاتهــا بــل هــي
تعبيــر عــن حقائــق ،فلجــوء الفــرد إلــى العالــم االفتراضــي الرمــزي قــد يكــون تلقائيــا أو رغبــة فــي اإلفــات
مــن الواقــع المعيــش ،الشــيء الــذي يفتــح أمامــه بــاب التخيــل والتأمــل ومعايشــة عوالــم متعــددة غيــر
مطروحــة فــي محيطــه بالضــرورة ،وقــد يكــون الفــرد واعيــا معظــم الوقــت أن عالــم االنترنيــت هــو العالــم
الحقيقــي ،أمــا العالــم الواقعــي فهــو عالــم هامشــي ،ســيما إذا كان يقضــي اغلــب وقتــه أمــام الشاشــة
االلكترونيــة مقيمــا عالقــات افتراضيــة مــع أشــخاص وجماعــات افتراضيــة(.)2
وقد دخل اليوتيوب التاريخ من أوسع ابوابه تماما كما دخل حياة مئات الماليين في جميع انحاء العالم
وذلك من خالل استخداماته ومحتوياته التي يضيفها المستخدمون عبر العالم  ،ومن اكثر الجوانب التي
كان للموقــع اثــاره الكبيــرة والواضحــة الجانــب االجتماعــي حيــث اصبــح الكثيرون ممن يبحثون عن الشــهرة
يتوجهون لليوتيوب بوصفه الوسيلة الوحيدة تقريبا التي سمحت للكثيرين بالظهور والوصول للماليين .
ويتيــح اليوتيــوب محتوياتــه للجميــع و بإمــكان أيـاً كان إضافــة مقاطــع فيديــو للموقــع  ،بعــد التســجيل
على الموقع كما يمكن مســتخدميه المســجلين من تقويم الفيديوهات التي يشــاهدونها والتعليق عليها .
وقــد تحولــت الفيديوهــات الســاخرة علــى موقــع اليوتيــوب إلــى ظاهــرة تثيــر اهتمــام الشــباب الجزائــري
فــي الســنوات األخيــرة ،ويــرى الخبـراء أنهــا أضحــت عبــارة عــن فضــاء للتنفيــس عــن األزمــات االجتماعيــة
( 1مسر طاهر ،اإلعالم يف عصر العوملة واهليمنة األمريكية ،دار النهضة للنشر والتوزيع ،2011 ،الصفحة .119
( )2ايمن بودهان ،حتوالت اإلعالم املعاصر ،عمان ،دار اليازوردي ،2013 ،الصفحة .20
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والتنمــر مــن األوضــاع السياســية( .)3ممــا أدى إلــى ظهــور قنـوات يوتيــوب فــي شــكل بودكاســت علــى يــد
هـواه جزائرييــن تعالــج القضايــا االجتماعيــة مــن وجهــة نظرهــم ،ومــن أبــرز الناشــطين فــي هــذا المجال نجد
المــدون الجزائــري «انــس تينــا» الــذي تنــاول مــن خــال فيديوهاتــه العديد من القضايا االجتماعية بأســلوب
فكاهــي ســاخر يهــدف مــن خاللــه الــى التحســيس بمخاطــر مختلــف الظواهــر االجتماعيــة فــي الجزائــر.
وســنركز مــن خــال هــذه الدراســة علــى البحــث فــي كيفيــة معالجــة القضايــا االجتماعيــة فــي الجزائــر
مــن خــال تقنيــة البودكاســت الفكاهــي.

تساؤالت الدراسة

1.1ما أهم القضايا المتناولة من خالل فيديوهات المدون الجزائري «انس تينا»؟
2.2ما اتجاه معالجة القضايا االجتماعية في الجزائر من خالل فيديوهات المدون الجزائري «انس تينا»؟
3.3ما األساليب االقناعية الموظفة في فيديوهات المدون الجزائري «انس تينا»؟
4.4ما أهم العناصر المرئية الموظفة في فيديوهات المدون الجزائري «انس تينا»؟

تحديد المفاهيم

 .1تقنية البودكاست

هــي تقنيــة تكنولوجيــة جديــدة تســمع للمســتخدم بالحصــول علــى برامــج إعالميــة (صوتيــة ومرئيــة)
عــن طريــق شــبكة االنترنيــت ،وهــذه الملفــات اإلعالميــة يســتطيع المســتخدم عندئــذ أن يســمعها أو
يشــاهدها والبودكاســتينغ كتقنيــة أصبحــت حاليــا أحــدا أكثــر الوســائل اإلعالميــة اســتخداما(.)4
انتشرت فكرة البودكاست بدءا من الهواة المتحمسين الذين يودون أن يسمع اآلخرون صوتهم فقط،
والبودكاست هو عبارة عن تسجيالت صوتية ،رقمية يمكن أن تحتوي على نصوص منطوقة أو موسيقى أو
فيديو ،يتم توزيعها ونشرها عن طريق االنترنيت كملفات أم ب» أم بي ثري» قابل للتحميل(.)5ومن انواعه نجد:
 )1بودكاســت مرئــي ( : )Videopodcastويطلــق عليهــا مــن قبــل بعــض األشــخاص بمصطلــح
( )Vodcastويعتبــر هــذا النــوع مــن اكبــر األنــواع حجمــا فغالبــا يزيــد عــن  )MB)100يحتــاج وقــت
وتخطيــط إلنتاجــه ،صيغــة اغلــب ملفاتــه هــي .M4V ،MP4

 )2بودكاســت محســن أو معــزز ( : )Enhanced podcastيعتبــر هــذا النــوع األكثــر شــيوعا
واســتخداما لألغــراض التعليميــة وهــو ببســاطة ملــف صوتــي مدمــج مــع شــرائح بوربوينــت (Power
 )Pointأو صــور ونصــوص وروابــط متزامنــة الظهــور حســب مــا يتحــدث عنــه منشــئ البودكاســت.
 )3تســجيل الشاشــات ( : )Screencastوهي تســجيل كل حركة تدور حول جهاز الحاســب باســتخدام
برامج تســجيل الشاشات(.)6

( )3عباس مصطفى صادق ،اإلعالم اجلديد املفاهيم والرسائل والتطبيقات ،دار الشروق للنشر والتوزيع ،2008 ،الصفحة .183

( -)4تقنية البودكاست عرب الرابط االلكرتوين yomgedid.kenanaonline.com
( -)5الرابط االلكرتوين السابق .
( )6خوارزميات ،ماهو البودكاست على الرابط االلكرتوين اآليت .khawarzmeat.wordpress :
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وأحد أهم ميزة من ميزات البود كاستينغ هي سهولة إنشائها ،حيث انه بإمكان أي شخص عمليا (يملك
مساحة على الويب) وحاسوبا ومايكروفونا) أن ينشىء بودكاست خاص به ،واحد أهم أسباب النجاح
هــي أن يكــون الشــخص صاحــب البودكاســت يعــرف تمامــا مــا يقــوم بنشــره علــى البودكاســت خاصة(.)7

-2اإلعالم الساخر:

الســخرية جنــس أدبــي يهاجــم الشــرور والمظالــم اإلنســانية ويعــرض بهــا عــن طريــق التهكــم عليهــا
باســتخدام المفارقــة والتوريــة والعبــث وغيرهــا مــن األســاليب وهدفهــا المثالــي هــو اإلصــاح والتطويــر،
والســخرية دائمــا لهــا ســياق ومرتبطــة بمجتمــع مــا ،فعندمــا نجلــس ونضحــك علــى مقــال أو تعليــق ســاخر
،فانــه يصبــح مضحــكا فقــط ألننــا نعــرف خلفيــات مــا يتناولــه ،والمضحــك عــادة هــو عندمــا تنقلــب األشــياء
رأســا علــى عقــب ،أو عندمــا تصبــح علــى غيــر مــا أعتدنــا أن نفهمهــا أو ندركهــا ،وأغلــب المواقــف
الســاخرة مؤسســة علــى التناقــض والتبايــن والتنافــر ولكــي نفهمهــا البــد أن نفكــر فــي أكثــر مــن بعــد لهــا()8
لإلعــام بوســائله المختلفــة دور كبيــر فــي بنــاء الفــرد وتنشــئته وبنــاء المجتمــع وثقافته ،وفي صياغة
الـرأي العــام وتوجيهــه بمــا يؤثــر فــي صنــع القـرار فــي الــدول ،فضـاً عن دور اإلعالم في معالجة مشــكالت
المجتمــع وقضايــا أبنائــه ،الســيما فــي ظــل الــدور الكبيــر لوســائل اإلعــام الجماهيــري ،والتــي أصبحــت
جــزءا رئيســيا فــي حياتنــا اليوميــة ،وأصبــح دور اإلعــام يفــوق دور المدرســة والجامعــة والمســجد فــي
بنــاء الصــات االجتماعيــة بيــن أفـراد المجتمــع ،وبينهــم وبيــن مؤسســات الحكــم فيــه ،وكذلــك فــي الصــات
التــي تربــط المجتمعــات اإلنســانية ،وفــي نقــل القيــم والعــادات والتقاليــد والمفاهيــم مــن جيــل إلــى آخــر(.)9
ويســتخدم فــي ذلــك عــدة أســاليب وطــرق إليصــال الفكــرة إلــى الجمهــور المســتهدف ،ومــن هــذه
األســاليب أســلوب الســخرية هــذا األخيــر الــذي أصبــح يعتمــد فــي الكثيــر مــن البرامــج التلفزيونيــة التــي
تتنــاول األوضــاع السياســية واالجتماعيــة فــي قالــب كوميــدي ســاخر ،واألمثلــة كثيــرة عــن هــذه البرامــج،
وامتــد اســتخدامه إلــى الفضــاء االلكترونــي مــن قبــل هـواة ،وأصبحــت هــذه البرامــج تحظــى بنســب متابعــة
عاليــة ،بــل أكثــر مــن هــذا أصبحــت القنـوات التلفزيونيــة تعتمــد فــي بعــض مــن فقراتهــا علــى الفيديوهــات
الســاخرة المنشــورة عبــر شــبكة االنترنيــت.
ففــي الجزائــر ظهــرت موجــة مــن البرامــج الســاخرة كانــت تتطــرق لمجموعــة مــن المواضيــع علــى
الصعيــد السياســي واالجتماعــي واالقتصــادي والثقافي...الــخ ،فبــرز علــى قنــاة الشــروق برنامــج «فقــر
مونتــال» عبــارة عــن سلســلة فكاهيــة تالمــس مواضيــع مــن عمــق المجتمــع الجزائــري ،لتكــون محــور
حلقــات السلســلة فــي قالــب كوميــدي ســاخر.
أمــا قنــاة الخبــر «كــي بــي ســي» هــي األخــرى قامــت بعــرض برنامــج فكاهــي بعن ـوان «حكومــة ...
َهـ ُّـم» يســلط هــذا البرنامــج الضــوء علــى عــدة قضايــا سياســية واجتماعيــة بطريقــة ســاخرة عــن طريــق
تمثيــل بعــض الــوزراء وطريقــة تعاملهــم مــع مشــكالت المواطنيــن التــي تواجههــم فــي حياتهــم.
()7رميا العتيب ،البودكاست التعليمي ،عرب الرابط االلكرتوين .reema15.blogspot.com
( 8حممد حسام الدين امساعيل ،ساخرون وثوار ،دراسات إعالمية وثقافية يف اإلعالم العريب ،العريب للنشر والتوزيع ،الصفحة.20
( )9علي خليل شقرة ،اإلعالم اجلديد (شبكات التواصل االجتماعي) الطبعة ،1عمان ،دار أسامة للنشر والتوزيع ،2014 ،الصفحة .26
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أمــا قنــاة المغاربيــة فكانــت هــي األخــرى لهــا نصيــب ال يقــل أهمية عــن غيرها من القنوات ،فكانت تبث
برنامج «واش قالوا في الجرنان» طوال ثالثة مواسم متتالية ،وهو برنامج فكاهي سياسي بالدرجة األولى
موجــه للجزائرييــن بشــكل خــاص ،قــدم فيــه اإلعالمــي «مهــدي غانــي» تشــريحا مفصــا لمختلــف الظواهــر
السياسية واالجتماعية في الجزائر( )10باإلضافة إلى برامج أخرى عبر مختلف القنوات التلفزيونية الخاصة.
أمــا علــى صعيــد اإلعــام االلكترونــي فظهــرت العديــد من الفيديوهات الســاخرة تتناول مختلف القضايا
والشــخصيات السياســية بقالــب فكاهــي ســاخر ومنهــا مــن يركــز علــى معالجــة القضايــا االجتماعيــة فــي
المجتمــع الجزائــري بأســلوب فكاهــي هــادف.

منهج الدراسة

اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي الذي يهدف إلى وصف الظاهرة مجال الدراسة وصفا
دقيقا من ناحية الشكل والمضمون ،وكذا تحليل البيانات المتحصل عليها من الفيديوهات مجال الدراسة.

عينة الدراسة

استخدمت الباحثة األسلوب القصدي في اختيار مفردات الدراسة ،حيث وقع االختيار على فيديوهات
المدون الجزائري» انس تينا «والمنشورة على اليوتيوب ،باعتبارها من أكثر الفيديوهات انتشا ار من حيث
الكم والتصفح إضافة إلى عرض بعض منها على شاشة القنوات الجزائرية الخاصة كقناة الشروق مثال.
وبعدها اعتمدت طريقة العينة العشوائية المنتظمة وذلك بترقيم الفيديوهات الخاصة بالقضايا االجتماعية
ثم اختيار مفردات العينة على أساس أن المدى هو  10حتى الحصول على عشرة فيديوهات عينة للدراسة.

جداول الدراسة التحليلية :

جــدول ( )01يمثــل أهــم القضايــا المعالجــة مــن خالل الفيديوهات مجال الدراســة.

أهم القضايا
التعليم
العدالة
الهجرة غير الشرعية
اختطاف األطفال
المرأة في الجزائر
السرقة في الجزائر
سائقي سيارة األجرة
الحالقة في الجزائر
رخصة السياقة في الجزائر
رمضان في الجزائر

زمنها
 38ثا 5 :د
 37ثا 7 :د
 16ثا 7 :د
 29ثا 14 :د
 40ثا 12 :د
 03ثا 7 :د
 50ثا 7 :د
 32ثا 6 :د
 51ثا 7 :د
 41ثا 12 :د

يتضــح عــن طريــق الجــدول أعــاه أن زمــن القضايــا المعالجــة فــي الفيديوهــات مجــال الدراســة متقارب
حيــث تـراوح بيــن  14د و  29ثــا بوصفــه أعلــى زمــن ،وســجل فــي قضيــة اختطــاف األطفــال هــذه األخيــرة
 (10اتريخ الزايرة  2015/04/02الرابط االلكرتوين األيت www.sokhriya.tunisie.com:
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أصبحت مؤخ ار مادة دسمة تمال بها مختلف القنوات الجزائرية الخاصة ساعات المشاهدة وامتد األمر إلى
اإلعــام االلكترونــي مــن خــال مواقــع التواصــل االجتماعي والمدونــات االلكترونية ،واعتمد المدون «انس
تينــا» فــي معالجتــه لهــذه القضيــة علــى مشــاهد تمثيليــة هدفهــا األســاس توعية الجمهــور بخطورة الظاهرة
معتمدا األسلوب الفكاهي الساخر في صورة تلهي المشاهد عن همومه وتفتح له مجال للتسلية والترفيه.
كمــا وردت قضيتــا المـرأة فــي الجزائــر ورمضــان فــي الجزائــر فــي المرتبــة الثانيــة نســبة متقاربــة ،بينما
سجلت قضية التعليم أدنى زمن قدر بت  5دقائق و 38ثانية ونشير إلى أن زمن البودكاست بعامة ال يتطلب
مســاحة كبيــرة تجنبــا لملــل المشــاهد واتجاهــه لمصــادر أخــرى ،فهــو يمــرر عــدة رســائل فــي وقــت مقتضــب.
جــدول ( : )02يمثــل اتجــاه معالجــة القضايــا االجتماعيــة مــن خــال الفيديوهــات مجال الدراســة :
اتجاه المعالجة
ايجابي
سلبي
المجموع

النسبة %
%19,23
%80,76
%100

التكرار
15
63
78

يتضــح عــن طريــق الجــدول أن االتجــاه الســلبي هــو الســائد علــى معالجــة القضايــا االجتماعيــة
الـواردة فــي الفيديوهــات مجــال الدراســة ،حيــث ركــز المــدون الجزائــري «انــس تينــا» علــى إبـراز الجوانــب
الســلبية فــي الظواهــر المتناولــة سـواء أكانــت هــذه الظواهــر ســلبية فــي طبيعتهــا كالهجــرة غيــر الشــرعية،
الســرقة فــي الجزائــر ،واختطــاف األطفــال أم كانــت قضايــا اجتماعيــة عاديــة كالتعليــم ،والحالقــة فــي
الجزائــر ،ورمضــان فــي الجزائــر وغيرهــا ،ويوظــف فــي ذلــك األســلوب الفكاهــي الســاخر مــن خــال أرائــه
ومواقفــه تجــاه هــذه القضايــا بعبــارات لهــا دالالت عميقــة فــي المجتمــع الجزائــري ،فالســخرية دائمــا لهــا
ســياق و1111مرتبطــة بمجتمــع مــا ،فعندمــا نجلــس ونضحــك علــى مقــال أو تعليــق ســاخر ،فانــه يصبــح
مضحــكا فقــط ألننــا نعــرف خلفيــات مــا يتناولــه(.)11
جدول ( : )03يبين أســاليب اإلقناع الواردة في الفيديوهات مجال الدراســة:
أساليب اإلقناع
عاطفية
عقالنية
أسلوب التخويف
المجموع

التكرار
33
18
15
66

النسبة %
%50
%27,27
%22,72
%100

يتضــح عــن طريــق الجــدول أعــاه أن األســلوب العاطفــي هــو األســلوب األكثــر اســتخداما فــي
الفيديوهــات عينــة الدراســة  ،وتعتمــد االســتماالت العاطفيــة علــى اســتخدام الشــعارات والرمــوز بتلخيــص
هــدف اإلقنــاع فــي صيغــة واضحــة ومؤثــرات عاطفيــة تثــار فــي كل مــرة تســتخدم فيهــا ،كمــا توظــف
األســاليب اللغويــة  :مثــل التشــبيه ،واالســتعارة ،والكنايــة وكل األســاليب التــي مــن شــانها تقريــب وجهــة
نظــر القائــم باإلقنــاع وتجســيدها وكــذا دالالت األلفــاظ التــي هــي مــن أســاليب تصريــف المعنــى اعتمــادا
( )11حممد حسام الدين إمساعيل  ،مرجع سابق ،الصفحة .20
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علــى األلفــاظ المســتخدمة باســتخدام الكلمــات والصفــات واألفعــال المحملــة بالمشــاعر) (12بينمــا ظهــرت
اســتماالت التخويــف والعقالنيــة بنســب متقاربــة.
جدول ( : )04يمثل نوع أســلوب الحديث «بالنســبة للمدون» في الفيديوهات مجال الدراســة
أسلوب حديث (المدون)
تقديم معلومات
تقديم آراء
المجموع

التكرار
12
47
59

النسبة %
%20,33
%79,66
%100

يتضــح مــن الجــدول رقــم ( )04إلــى أن أســلوب حديــث المــدون ركــز علــى تقديــم آراء بنســبة
 79,66%ويرجــع هــذا لكــون اإلعــام االلكترونــي فضــاء حــر إلبــداء اآلراء والتعليقــات علــى مختلــف
القضايا التي تشــغل المجتمع ،البودكاســت واحد من هذه الفضاءات التي أضحت تشــكل متنفســا للشــباب
الجزائــري للتعبيــر عــن انشــغاالته وهمومــه ،وإيصــال صوتــه للمســؤولين فــي قالــب فكاهــي يستحســنه
الجمهــور ،كمــا يتيــح للكثيــر مــن الهـواة فرصــة أن يلعبـوا دو ار المنتــج والمســتخدم فــي نفــس الوقــت مــن
خــال التطبيقــات الصوتيــة والمرئيــة الجديــدة التــي حققــت رواجــا كبي ـ ار مــن قبــل المتصفحيــن للشــبكة.
جــدول ( : )05يمثــل فئــة اللغــة المســتخدمة فــي الفيديوهــات مجال الدراســة :
فئة اللغة
العامية
اللغة العربية الفصحى
الفرنسية
اإلنجليزية
االمازيغية
المجموع

التكرار
58
11
08
01
01
79

النسبة %
%73,41
%13,92
%10,12
%1,26
%1,26
%100

احتلــت اللغــة العامــة المرتبــة األولــى مــن حيــث اللغــة المســتخدمة فــي الفيديوهــات مجــال الدراســة،
وهــذا لكــون هــذه المضاميــن تســتهدف شـرائح المجتمــع كافــة وتعبــر عــن مشــكالته االجتماعيــة ،هدفهــا
تكويــن رأي عــام حــول الوضــع الســائد وإيجــاد حلــول لمختلــف القضايــا المعالجــة.
كمــا اســتخدمت اللغــة العربيــة فــي الفيديوهــات مجــال الدراســة لكــن بنســبة ضئيلة قــدرت بـ %13,92
 ،واعتمــدت علــى عبــارات بســيطة يفهمهــا عامــة النــاس ،وهــذا يدفعنــا للقــول أن تقنيته البودكاســت تهدف
باألســاس لمخاطبــة مختلــف شـرائح المجتمــع بغــض النظــر عــن مســتوياتهم التعليميــة والثقافيــة بأســلوب
فكاهــي ســاخر ،فهــي فــي األخيــر شــكل مــن أشــكال إعــام المواطــن يصــدر مــن الجمهــور إلــى الجمهــور.

( )12حسن عماد مكا وي  ،ليلى حسني السيد ،االتصال ونظرايته املعاصرة ،ط ،2القاهرة ،الدار اللبنانية ،1998 ،الصفحة .188
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جــدول ( : )06يمثــل طبيعــة الشــخصيات الـواردة فــي الفيديوهــات مجال الدراســة :
الشخصيات
شخصيات عامة
شخصيات فنية
شخصيات قانونية
المجموع

النسبة %
%91,10
%5,26
%2,63
%100

التكرار
35
02
01
38

ظهــرت الشــخصيات العامــة فــي المرتبــة األولــى مــن حيــث طبيعــة الشــخصيات الواردة فــي الفيديوهات
التمثيليــة ،واعتمــد المــدون «انــس تينــا» علــى هــذه الشــخصيات إلضفــاء عنصــر الواقعيــة والبســاطة
علــى القضيــة المتناولــة ،مــن خــال التغلغــل فــي عمــق الموضــوع والتركيــز علــى مختلــف جوانبــه وإظهــار
معانــاة هــذا المواطــن البســيط مــن مختلــف المشــكالت االجتماعيــة ،لذلــك فاغلــب التمثيليــات ركــزت علــى
نقــل يوميــات المواطــن الجزائــري فــي ظــل الوضعيــة االجتماعيــة الصعبــة ومــا يرافقهــا مــن ســلوك ســلبي.
جــدول ( : )07يمثــل أهــم القيــم الـواردة فــي الفيديوهات مجال الدراســة

القيـم
المحسوبية
االهتمام اإلنساني
الصراع
الغـش
العنف
األصالة
الكذب
الخوف
الجهل
الفوضى (غياب القانون)
المجموع

النسبة %
%13,04
%6,52
%5,43
%14,13
%8,69
%2,17
%19,56
%8,69
%8,69
%13,04
%100

التكرار
12
06
05
13
08
02
18
08
08
12
79

ظهرت قيم الكذب ،والغش ،والفوضى والمحسوبية بنسب عالية في الفيديوهات عينة الدراسة ،وهذا
يدل على تفشي الظواهر السلبية في المجتمع الجزائري ،وتركيز الفيديوهات مجال الدراسة على هذه القيم
بهــدف توعيــة المشــاهد الجزائــري ،بخطــورة الوضــع ،وتوجيــه الـرأي العام لمواجهــة هذه الظواهر حيث كان
المدون يوضح في نهاية كل فيديو له بان الظواهر المعالجة ال تمثل كل المجتمع بل تقتصر على فئة منه.
جــدول رقــم ( : )08يمثــل نــوع الديكــور الموظــف فــي الفيديوهات مجال الدراســة
نوع الديكور
ديكور داخلي (غرفة – مكتب)
ديكور خارجي (الشارع – السيارة)

التكرار
13
20

النسبة %
%39,39
%60,60

المجموع

33

%100
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اعتمدت الفيديوهات مجال الدراســة على الديكور الخارجي بنســبة  %60,60وتلخص في تصوير
التمثيليات في الشــارع أو الســيارة وذلك بعد أن كانت فيديوهات المدون الجزائري «انس تينا» تظهر في
ديكــور داخلــي ممثــل فــي «الغرفــة» ،وظهــر هــذا التنويــع فــي الديكــور إلعطــاء بعــد جمالــي علــى الموضوع
من خالل الصورة واأللوان ووضوح في الجزئيات وقوة في الصوت ،كما يوحي أيضا بالقرب النفسي من
الجمهــور ،حيــث أنــه ينقــل قضايــا مــن الشــارع الجزائــري للـرأي العــام ويجعــل المواطــن يعيشــها بتفاصيلهــا.
جــدول ( : )09يمثــل أهــم القوالــب الفنيــة التــي يعتمــد عليهــا المــدون في الفيديوهات مجال الدراســة
القيـم
الحديث المباشر
المقابلة
التعليق
المجموع

التكرار
41
28
12
81

النسبة %
%50,61
%34,56
%14,81
%100

اعتمــدت الفيديوهــات مجــال الدراســة علــى الحديــث المباشــر بنســبة عاليــة قــدرت بـــ %50,61
ويتميــز هــذا القالــب بقدرتــه علــى ضــخ كميــة هائلــة مــن المعلومــات فــي اقصــر مــدة زمنيــة ممكنــة ،ويعــد
مــن ابســط األشــكال الصحفيــة ،وبــرز لنــا عبــر «حديــث المــدون» منفــردا حيــث أنــه يقــدم ملخصــاً
للقضايــا الم ـراد معالجتهــا ،وكــذا مــن خــال إبــداء آرائــه تجاههــا.
أما المقابلة فقد جاءت بنسبة  %34,56وذلك من خالل تمثيليات درامية تهدف إلى معالجة الظاهرة
واستقصاء حقائق معينة حولها تهم الرأي العام ،كما ظهر التعليق بنسبة  %14,81من خالل آراء المدون
(انس تينا) حول مختلف القضايا االجتماعية التي تحظى باهتمام من قبل الجمهور وتقديم تساؤالت حولها.

نتائج الدراسة
 )1تمثلــت أهــم القضايــا المعالجــة فــي الفيديوهــات مجــال الدراســة فــي قضيــة اختطــاف األطفــال ،التعليــم
فــي الجزائــر ،والمــرأة فــي الجزائــر ،ورمضــان فــي الجزائــر ،واعتمــد المدون الجزائــري «انس تينا» في
معالجتــه لهــذه القضايــا علــى األســلوب الفكاهــي الســاخر بهــدف توعيــة الجمهــور بخطــورة الظاهــرة فــي
قالــب يلهــي المشــاهد عــن همومــه ويفتــح لــه مجــال للتســلية والترفيــه ،وتعد اغلب القضايــا المتناولة في
فيديوهاتــه قضايــا راهنــة تحظــى باهتمــام واســع مــن قبــل وســائل اإلعــام والــرأي العــام ،فقضية اختطاف
األطفــال مثــا ال تــكاد تفــارق شاشــات القنــوات الجزائريــة الخاصــة خــال مــدة الدراســة ،ويتم عرض هذه
القضايا عبر تقنية البودكاست في زمن قصير يبعد الملل عن المشاهد ويجنبه االتجاه لمصادر أخرى.
 )2ركــزت الفيديوهــات مجــال الدراســة علــى الجوانــب الســلبية لمختلــف القضايــا المعالجــة بهــدف
توجيــه الــرأي العــام وتســليط الضــوء علــى مختلــف الظواهــر الســلبية المتفشــية فــي المجتمــع ،وتمريــر
رســائل للمســؤولين قصــد التغييــر وإيجــاد الحلــول لمختلــف الظاهــر االجتماعيــة ،معتمــدا فــي ذلــك علــى
أســلوب الســخرية والفكاهــة عــن طريــق عبــارات وكلمــات مــن الثقافــة الشــعبية.
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 )3وظــف األســلوب العاطفــي بنســبة عاليــة فــي الفيديوهــات مجــال الدراســة مــن خــال مختلــف العبــارات
والرمــوز ودالالت األلفــاظ المســتمدة مــن الثقافــة الشــعبية ،بلغــة عاميــة تســتهدف كل طبقــات المجتمــع
مــن اجــل إقنــاع الــرأي العــام وتوعيتــه بمختلــف القضايــا االجتماعيــة.
 )4ظهــرت قيــم الكــذب ،والغــش ،والفوضــى ،والمحســوبية بنســب عاليــة فــي الفيديوهــات مجــال
الدراســة ،وهــذا داللــة علــى خطــورة الظواهــر المتناولــة وضــرورة إيجــاد حلــول لهــا.
وقــد حــاول المــدون الجزائــري «انــس تينــا» إضفــاء عنصــر الواقعيــة والقــرب العاطفــي علــى فيديوهاتــه
مــن خــال توظيفــه لشــخصيات عامــة تعبــر عــن يوميــات المواطــن الجزائــري فــي ظــل تفشــي مختلــف
الظواهــر الســلبية فــي المجتمــع.
 )5اعتمــدت الفيديوهــات مجــال الدراســة علــى قالــب الحديــث المباشــر بنســبة عاليــة ويتميــز بقدرته على
إعطــاء كميــة هائلــة مــن المعلومــات فــي مــدة زمنيــة قصيــرة ،وظهــر مــن خــال حديــث المــدون «انــس
تينــا» عــن القضايــا االجتماعيــة المعالجــة ،وذلــك بتقديــم معلومــات تــارة وآراء ووجهــات نظــر تــارة
أخــرى بأســلوب فكاهــي ســاخر ينقــل فيــه معانــاة المواطــن الجزائــري مــن مختلــف اآلفــات االجتماعيــة.

الخاتمة

تعــد تقنيــة البودكاســت قالب ـاً جديــداً ،بــرز اســتخدامه مــع التطــور التكنولوجــي فــي مجــال االتصــال
والمعلومــات وأصبــح يســتخدم مــن قبــل االفـراد للتعبيــر عــن أرائهــم ووجهــات نظرهــم تجــاه القضايــا التــي
تشــغل تفكيرهــم بأســلوب بســيط ومؤثــر ،األمــر الــذي أدى إلــى إنهــاء عصــر التعتيــم اإلعالمــي فــي كثيــر
مــن البلــدان ،إذ يمكــن للفــرد عــن طريــق هــذه التقنيــة اســتخدام مقاطــع مــن البــث المرئــي وتوظيــف
مختلــف العناصــر المرئيــة إلضفــاء بعــد جمالــي علــى الموضــوع.
وقــد بــرز العديــد مــن الهـواة فــي هــذا المجــال «البودكاســت» يتناولــون مختلــف القضايــا االجتماعيــة
والسياســية التــي تهــم الجمهــور الجزائــري بأســلوب جــريء فــي كثيــر مــن األحيــان ،وحققــت العديــد مــن
الفيديوهــات نســب مشــاهدة عاليــة علــى موقــع اليوتيــوب.

وأكــدت اغلــب الدراســات المتصلــة باإلعــام الجديــد ومنهــا مــا يتعلــق باســتعماالت الفيديــو ،إلــى
أن  %70مــن الزيــارات علــى االنترنيــت ســتكون مــن نصيــب محتــوى الفيديــو وذلــك فــي أفــق ،2021
وأن الســيطرة ســتعود إلــى منصــة موقــع اليوتيــوب الــذي يســتهلك مــا بيــن  50و  %70مــن مجمــوع
المشــاهدات علــى الهواتــف الذكيــة()13
هــذا األمــر دفــع بعــض القنـوات الجزائريــة الخاصــة إلــى عــرض فيديوهــات المــدون الجزائــري «انــس
تينــا» الــذي قيــل عنــه فــي إحــدى القن ـوات الجزائريــة الخاصــة بــان «تأثيــر فيديــو لــه حــول االنتخابــات
التشــريعية فــي الجزائــر فــاق تأثيــر قنــاة تلفزيونيــة جزائريــة».

( )13مجــال زرن ،اإلعــام التقليــدي واجلديــد يف ســياق متــدد اإلعــام االجتماعــي وشــبكاته ،مركــز اجلزيــرة للدراســات عــر
الرابــط اآليت studies.aljazeera.net :بتاريــخ .2017-07-01
جملة الباحث اإلعالمي
العدد ( ) 42

145

اإلعــام االلكترونــي والقضايــا االجتماعيــة فــي الجزائــر

أســتاذة محاضــرة صنف-ب -الزهرة بوجفجوف

والمثير في األمر أن مثل هذه التقنية «البودكاســت» ال تحتاج لتكاليف باهظة ،وتأثيرها يكون أكبر
من حجمها ،فهي تمرر عدة رسائل للمشاهد في وقت زمني قصير بأسلوب بسيط يفهمه المواطن العادي،
بهــدف توجيــه الـرأي العــام وإيجــاد حلــول لمختلــف القضايــا المعالجــة وكشــف الكثيــر مــن ملفــات الفســاد.
وتعتمــد تقنيــة «البودكاســت» علــى نشــر آراء ووجهــات نظــر حــول مختلــف القضايــا أكثــر مــن
تقديمهــا لمعلومــات.
لكــن أمــام هــذه الحريــة المتاحــة للجميــع فــي اســتخدام هــذه التقنيــة وكــذا غيــاب ضوابــط تحكــم
مــا ينشــر علــى االنترنيــت مــن فيديوهــات ،هــل ه ـؤالء االف ـراد مــن ذوي االختصــاص ولديهــم قــدرة علــى
تحليــل مختلــف الظواهــر بالعمــق المطلــوب؟ أم ان تقنيــة «البودكاســت» هــي تعبيــر عــن آراء تفتقــد إلــى
الموضوعيــة فــي الطــرح والمعالجــة.
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