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ولهــذا الســبب تحديــدًا عمــدت برامــج المقالــب فــي التلفزيــون الفرنســي إلــى تنفيــذ 
أيضــًا، فيمــا  المشــاهد والضحيــة  بهــا  َيســتمتع  بالمصداقيــة،  َتْحَظــى  مقالــب عفويــة 

اللبنانيــة علــى فكــرة اإليقــاع بالمــاّرة. اعتمــدت برامــج المقالــب 

وَتسعى برامج المقالب إلى تحقيق ثالثة أهداف..

 الهدف األول مالي، لتحقيق إيرادات كبيرة للقناة الفضائية من خالل اإلعالنات.

البرنامــج وكادره  التــي يكتســبها مقــّدم  بالشــهرة الواســعة  الثانــي   بينمــا يتعّلــق 
أيضــًا. والمحطــة 

 أما الهدف الثالث فهو تحقيق المتعة والترفيه والتسلية للمشاهد.

تعــود فكــرة برامــج المقالــب إلــى أكثــر مــن ســتين عامــًا، وُيعــّد برنامــج الكاميــرا الخفيــة لمقدمــه ألــن فونــت، 
الــذي ُبــّث عــام 1948 علــى شاشــة CBS األقــدم عالميــًا، فيمــا بــدأت أولــى برامــج المقالــب عربيــًا فــي 
ثمانينيــات القــرن الماضــي، مــن خــالل التلفزيــون المصــري، مــع الفنــان فــؤاد المهنــدس، الــذي نــال ُشــهرًة 
واســعة، لكنــه تراجــع فيمــا بعــد بســبب )اســتهالك األفــكار( وســوء إدارة بعــض المقالــب، واكتشــاف 
الُمشــاِهد حقيقــَة أن عــددًا منهــا يتــّم باالتفــاق بيــن مقــّدم البرنامــج و»الضحيــة«، فــي خّطــة تســتهدف 

اللعــَب علــى عواطــف المشــاهد الــذي َيســتهجن اســتغفاله.

مقدمة..

3

www.alqarar.sa @alqarar_sa



توالــت برامــج المقالــب فــي الفضائيــات العربيــة خــالل العقديــن األخيريــن، خاصــة 
فــي شــهر رمضــان، محققــًة ِنَســَب مشــاهدة كبيــرة، واعتمــدت علــى تقديــم النجــوم 
العــرب فــي مختلــف المجــاالت، وخاصــة مشــاهير الفــّن والرياضــة، لالســتفادة مــن 

شــهرتهم الواســعة فــي المجتمعــات العربيــة.

ومهمــا ُقيــل حــول كــون مقالــب هــذه البرامــج 
الضيــوف،  مــع  ُمســَبٍق  بترتيــب  وتتــّم  مفبركــة 
ُردود  لمتابعــة  الجمهــور  لــدى  فضــول  فهنــاك 
فعــل الضيــوف المشــهورين، خاصــة مــع خطــورِة 
علــى  بدورهــا  تؤثــر  والتــي  المقالــب،  وصعوبــة 
بهــذه  واإلعالنــات  اإلنتــاج  تكاليــف  ضخامــة 

البرامــج.

وعلــى الرغــم مــن الحضــور القــوي لمنصــات التواصــل االجتماعــي فــي الســنوات 
األخيــرة، واســتحواذها علــى جانــب كبيــر مــن وقــت الجمهــور واهتماماتــه، لــم تنخفض 
بالتبعيــة شــهرُة برامــج المقالــب بيــن الجمهــور العربــي، بــل زادت شــهرتها مــن خــالل 
توظيــف المنصــات االجتماعيــة لصالحهــا، حيــث تكثــر مناقشــات الجمهــور وتفاعالتــه 
علــى هــذه المنصــات بشــأن برامــج المقالــب المقّدمــة، مــا يزيــد مــن شــهرة هــذه 
البرامــج ويرفــع ِنَســِب مشــاهدتها، وبذلــك فــإن منصــات التواصــل االجتماعــي فتحــت 
بــاب النقــاش وإبــداء اآلراء حــول برامــج المقالــب، وبالتالــي حققت مزيــدًا من العائدات 

اإلعالنيــة.

توالت..
برامج المقالب في الفضائيات العربية 

خالل العقدين األخيرين، خاصة في 
شهر رمضان.
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موضوع الدراسة:
رغــم تعــّدد برامــج المقالــب فــي الفضائيــات العربيــة خــالل الســنوات األخيــرة، إال أن برنامج 
الممثــل المصــري رامــز جــالل، أصبــح األشــهر فــي فئــة هــذا النــوع مــن البرامــج التليفزيونية، 
نظــرًا لضخامــة إنتاجــه، واســتهدافه لكبــار النجــوم العــرب فــي مجــاالت مختلفــة، وتقديمــه 
ألشــكال خطيــرة ومثيــرة مــن المواقــف التــي يتعــّرض لهــا الضيــوف، إلــى جانــب تقديــم 
مــت مــن البرنامج  البرنامــج ســنويًا فــي شــهر رمضــان المبــارك علــى قنــوات mbc، وقــد ُقدِّ

تســعة مواســم، بــدءًا مــن عــام 2011 وحتــى هــذا العــام 2020م.

وقــد أثــار برنامــج الممثــل المصــري رامــز جــالل الكثيــر مــن الجــدل، نظــرًا لتضّمنــه مقالــب 
خطيــرة قــد يكــون لهــا آثــار جســدية ونفســية علــى ضيــوف البرنامــج، وعلــى المشــاهدين 
الذيــن يتابعــون هــذه المشــاهد بترّقــب وقلــق، ورغــم اعتقــاد البعــض بــأن مقالــب البرنامــج 
تتــم باالتفــاق مــع الضيــف، إال أن تأثيــر مشــاهدتها الســلبي علــى الجمهــور، وخاصــة فئتــي 
األطفــال والمراهقيــن، يبقــى قائمــًا، إمــا بتقليــد بعــض هــذه المقالــب مــع أقرانهــم أو 
المحيطيــن بهــم، أو باســتمراء مشــاهد الترويــع والتلــّذذ بممارســته، فضــاًل عــن العبــارات 

غيــر الالئقــة التــي كثيــرًا مــا تصــدر عــن المقــّدم والضيــوف.

ومــع اســتغالل منصــات التواصــل االجتماعــي للدعايــة والترويــج للبرنامــج، زخــرت تلــك 
المنصــات بتفاعــل المتابعيــن وتقديــم وجهــات نظرهــم بشــأن البرنامــج، وخاصــة الموســم 
الــذي ُيعــرض هــذا العــام بعنــوان )رامــز مجنــون رســمي(، والــذي أثــار جــداًل كبيــرًا مــن 
الحلقــة األولــى لــه، الحتوائــه علــى مشــاهد خطيــرة، مــا فاقــم حالــة الجــدل علــى الفضــاء 

الرقمــي.

وقــد أجــرى مركــز القــرار للدراســات اإلعالميــة، دراســة تناولــت أنمــاط التفاعــل الجماهيــري 
ــدة  حــول البرنامــج، مــن خــالل رصــد وتحليــل المحتــوى الكمــي والكيفــي لـــ 5 آالف تغري
باإلضافــة  #رامز_مجنون_رســمي،  هاشــتاق  تضّمنــت  تويتــر،  منصــة  لجمهــور  أصليــة 
إلــى رصــد األدوات الرقميــة المســتخدمة، للكشــف عــن طبيعــة النقــاش الجماهيــري، 

واتجاهــات الجمهــور نحــو البرنامــج، واآلراء المتباينــة تجاهــه.

تغريدة تّم رصدها وتحليلها كميًا وكيفيًا.5،000

#رامز_مجنون_رسمي
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نتائج الدراسة:
أواًل: منشأ الهاشتاق وأهدافه

تــم تدشــين هاشــتاق #رامز_مجنون_رســمي علــى شــبكة تويتــر، للترويــج لبرنامــج الممثــل 
2020/3/20م، وكانــت أول  بتاريــخ  رامــز جــالل، وقــد ظهــر هــذا الهاشــتاق  المصــري 

تغريــدة فــي هــذا الهاشــتاق مــن أحــد الحســابات المهتّمــة بمسلســالت رمضــان.

ومــع بــّث أول حلقــة مــن البرنامــج، ظهــر الهاشــتاق بشــكٍل يومــي، ســواء مــن جانــب فريــق 
عمــل البرنامــج نفِســه أو مــن خــالل المتابعيــن، مــع تواصــل الحلقــات والمشــاهد الخطيــرة التــي 
يتضّمنهــا، حيــث ُيســتدَرج الضيــف إلــى كرســي كهربائــي، ثــم يتــّم إحــكام تثبيتــه إلــى الكرســي 
حتــى ال يتمّكــن مــن النهــوض، ومــن ثــّم تحريــك الكرســي الكهربائــي بطــرق مختلفــة ورأســًا 
علــى عقــب، إلثــارة هلعــه ودفعــه لالســتغاثة والتلّفــظ بــأي شــيء يمليــه عليه مقــّدم البرنامج.

ثانيًا: التفاعل الجماهيري
بلــغ عــدد المتفاعليــن مــع الهاشــتاق )8,534,986( مســتخدمًا، وهــو عدد كبير يؤكد تحّول 
موضــوع هــذا البرنامــج إلــى ظاهــرٍة إعالميــة فــي المجتمعــات العربيــة، وتصــّدر نشــاط إعادة 
تغريــد تغريــدات الهاشــتاق بنســبة 73% مــن أعــداد التغريــدات المنشــورة تحــت الهاشــتاق، 

فيمــا احتّلــت التغريــدات األصليــة نســبة 23.4%، ومثلــت التعليقــات والردود %3.6.

20 مارس 
أحد الحسابات 

المهتّمة بالمسلسالت
تدشين 
الهاشتاق

 أول
تغريدة

8,534,986

%23.4

%73

%3.6

عدد المتفاعلين

التغريدات األصلية

إعادة التغريد

التعليقات والردود
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وتشــير هذه النتيجة إلى أن الســلوك الرقمي األساســي في هذا الهاشــتاق، َيّتفق مع مســارات 
الســلوكيات الرقميــة علــى شــبكة تويتــر، حيــث يتفــّوق نشــاط إعــادة التغريــد علــى التغريد األصلي، 
إذ غالبــًا مــا يقــوم بالتغريــد األصلــي الجمهــور الــذي يمتلــك وجهــات نظــر فــي القضايــا المجتمعية، 
أمــا إعــادة التغريــد فيقــوم بــه الجمهــور المتفاعــل مــع موضوعــات التغريــدات األصليــة، فيكتفــي 
بإعــادة تغريدهــا لنشــرها علــى نطــاق أوســع، وزيــادة معــّدل وصولهــا الجماهيــري، كمــا ُيعّقــب 

بالــرّد أو التعليــق َمــن ُيؤّيــد أو ُيعــارض موضــوَع التغريــدة األصليــة.

ثالثًا: األدوات الرقمية التفاعلية

الوســائط  صدارتهــا  وفــي  التفاعليــة  الرقميــة  األدوات  بتوظيــف  التغريــداُت  اهتمــت 
هــذا  فــي  المســتخدمة  للوســائط  األولــى  المرتبــة  الصــور  احتلــت  وقــد  المتعــددة، 
الهاشــتاق بنســبة 68%، واحتّلــت مقاطــع الفيديــو المرتبــة الثانيــة بنســبة 27%، واحتّلــت 

صــور GIF المرتبــة األخيــرة بنســبة %4.

وقــد وردت أشــكال أخــرى للوســائط المســتخدمة بنســب ضئيلــة، وتمثلــت فــي الموشــن 
جرافيــك، والبــّث المباشــر، واإلنفوجرافيــك، ويالحــظ أن الصــور كانــت هــي الشــكل الســائد 

فــي الهاشــتاق، وخاصــة الصــور الخاصــة بالبرنامــج ومقّدمــه وضيوفــه.

حــول  المتــداول  الوحيــد  هــو  )#رامز_مجنون_رســمي(  الرئيســي  الهاشــتاق  يكــن  ولــم 
البرنامــج، بــل اســُتخِدمت معــه العديــد مــن الهاشــتاقات المرتبطــة بالهاشــتاق الرئيســي، 
#رامز_جالل_مجنــون_ وهــي هاشــتاقات:  البرنامــج ومقّدمــه.  اســم  حــول  وتمحــورت 

رســمي، #رامز_خطر_رســمي، #رامز_اليــوم، #رامز_جــالل، #رامــز، #إيقاف_رامــز.

وتشير كلمات الهاشتاقات الرديفة إلى.. 

 أواًل: الســعي لترويــج البرنامــج مــن خــالل العالمــة التصنيفيــة للهاشــتاق، ودوره فــي 
تأطيــر المحتــوى وإبــرازه، وســهولة الرجــوع إليــه مــن مســتخدمي تويتــر.

 ثانيــًا: التعبيــر عــن توّجــه معّين للمســتخدم، من خــالل اختيار كلمات معّينة وتضمينها 
الهاشــتاق، مثــل معارضــة محتــوى البرنامــج، والتعبيــر عــن رفــض الَمشــاِهد الخطيــرة 

%68
صور

%27
فيديو

%4
GIF

#رامز

#رامز_اليوم

#رامز_خطر_رسمي

#إيقاف_رامز

#رامز_جالل_مجنون_رسمي

#رامز_جالل
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التــي يحتويهــا مــن خــالل هاشــتاق #رامز_خطر_رســمي، وهاشــتاق #إيقاف_رامــز، 
م مشــاهَد تمثيليــة، فبــرز مــن خــالل  ــًا ُيقــدِّ أو تأييــد البرنامــج واعتبــاره برنامجــًا ترفيهي

قة للبرنامــج ومقّدمــه كـــ #رامز_اليــوم. هاشــتاقات مســوِّ

رابعًا: موضوعات النقاش في الفضاء الرقمي
كانــت بدايــة ظهــور برنامــج مقالــب رامــز جــالل فــي عــام 2011، وصاحبــه منــذ البدايــة 
جــدل بشــأن طبيعــة مقالبــه، حتــى إن الجمهــور والمختصيــن كثيــرًا مــا توّقعــوا إيقــاف 

برنامجــه ومنــع ظهــوره.

ورغــم أن مضاميــن البرنامــج مثــاُر نقــاش رقمــي علــى منصــات التواصــل االجتماعــي بصورة 
ســنوية، مــع عــرض البرنامــج فــي شــهر رمضــان، لكــن موســم هــذا العــام أثــار ضجــًة هــي 

األكبــر بيــن كّل المواســم الســابقة، نتيجــة مســتوى العنــف والتنّمــر الــذي ظهــر بــه.

وقــد كشــفت نتائــج الدراســة تنــّوع موضوعــات النقــاش حــول برنامــج رامــز جــالل هــذا 
العــام، ويمكــن اســتعراضها فيمــا يلــي:

أ ( اآلثار الصحية للبرنامج
بنســبة 45%، تصــّدرت اآلثــار الصحيــة الســلبية للبرنامــج علــى مســتوى الصحــة الجســدية 
والنفســية، الموضوعــات التــي ناقشــها المغــّردون، مــن حيــث خطــورة البرنامــج علــى 
األطفــال والمراهقيــن والشــبان الذيــن يمكــن أن ُيقّلــدوا بعــَض محتويــات البرنامــج بشــكل 
فكاهــي، قــد يــؤّدي إلــى حــوادث وأزمــات، كمــا تنــاول المغــّردون خطــورَة البرنامــج علــى 

الصحــة النفســية للضيــوف والمشــاهدين.

ب ( الظهور السيئ للضيوف
جــاء موضــوع الظهــور الســيئ لضيــوف البرنامــج فــي المرتبــة الثانيــة بنســبة 28%، حيــث 
انتقــد المغــّردون الضيــوَف لقبولهــم الظهــوَر فــي هــذا البرنامــج مقابــل مبالــَغ ماليــة 

 %19  %45
اإلعجاب بالفكرة 8% 28% اآلثار الصحية

انتقاد المحتجينالظهور السيئ
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ــذ،  كبيــرة، وأكــدوا أن الضيــوف يشــاركون فــي البرنامــج بإرادتهــم وِعلمهــم بالمقلــب الُمَنفَّ
إلــى البرنامــج  وأن هنــاك اتفاقــًا ُمســبقًا مــع فريــق عمــل البرنامــج، بدليــل حضورهــم 

بمالبــس مالئمــة لظــروف مقالبــه.

علــى  الضيــوف  انتقــاَد  النتيجــة  هــذه  وَتكشــف 
البرنامــج، كمــا تكشــف اســتغالل  مشــاركتهم فــي 
شــهرة الضيــوف ونجوميتهــم فــي الترويــج للبرنامــج 
وتحقيــق عوائــد إعالنيــة ضخمة، وبهذا نرصد التحّول 
فــي تكنيــك برامــج المقالــب، التــي كانــت َتســتهدف 
كلُّ حلقــٍة منهــا مجموعــًة مــن المواطنيــن، وبأفــكار 
مختلفــة لــكّل حلقــة، للتحــّول إلــى أن تكــون فكــرُة 

المقلــب واحــدًة فــي جميــع حلقــات البرنامــج، مــع ضيــف واحــد لــكّل حلقــة، مــن الوســط 
الفنــي أو الرياضــي أو اإلعالمــي، وهــو مــا َيعنــي االتفــاَق الُمســبق علــى تحقيــق الفائــدة 
الماليــة للطرفيــن، حتــى وإن انطــوت البرامــج علــى إســاءٍة للمشــاهير وخــداٍع للمشــاهدين.

ج ( اإلعجاب بفكرة البرنامج
، وأن بــه جانبــًا من  َيــرى قطــاع مــن المغّرديــن أن برنامــج رامــز جــالل برنامــج ترفيهــيٌّ وُمَســلٍّ
اإلثــارة والتشــويق، ولهــذا يؤّيــدون فكــرَة البرنامــج ومضموَنــه، وقــد حــاز هــذا الموضــوع 

علــى المرتبــة الثالثــة بيــن موضوعــات النقــاش حــول البرنامــج بنســبة %19.

د ( انتقاد المحتّجين على البرنامج
اهتــّم بعــُض المغرديــن ممــن يؤيــدون برنامــج رامــز جــالل، بانتقــاد المحتّجيــن علــى البرنامــج 
والمطالبيــن بإيقافــه ومنــع ظهــوره عبــر الشاشــات التليفزيونيــة، وجــاء ذلــك فــي المرتبــة 
الرابعــة بنســبة 8%، ُمعتبريــن أن البرنامــج ترفيهــي وَيســتحّق العــرض، وأّن َمــن يعتــرض 

علــى محتــواه ليــس مضطــرًا لمشــاهدته.

خامسًا: اتجاهات المغّردين نحو البرنامج
َتترّكــز فكــرة برامــج المقالــب علــى قاعــدة أساســية، وهــي كوميديــا الموقــف، حيــث 
ُتعــّد تلقائيــة المواقــف البســيطة كفيلــًة بإضحــاك الجمهــور، وهــي القاعــدة التــي ســارت 
عليهــا برامــج المقالــب فــي بداياتهــا األولــى وحتــى ســنواٍت قريبــة، ولكــن تحــّول األمــر مــن 
ِحــَك علــى  موقــٍف كوميــدي بســيط إلــى موقــِف إيــذاٍء َيســتهِدف إرعــاَب الضيــوف والضَّ
تعابيــر خوفهــم وصراخهــم، وبــداًل مــن احتــرام الضيــوف مــن المواطنيــن العادييــن فــي 

تحّول..
في تكنيك برامج المقالب من أفكار 
مختلفة لكل حلقة، إلى فكرة مقلب 

واحدة في جميع حلقات البرنامج.
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برامــج المقالــب األولــى، َتحــّول الموقــُف إلــى تقديــم الضيــوف مــن النجــوم والمشــاهير 
بطريقــٍة َتســخر مــن تاريخهــم أو أشــكالهم، وتضعهــم فــي مواقــف ُمِهينــة.

وقــد أثــار ذلــك لــدى جمهــور المشــاهدين آراء متعارضــة نحــو محتــوى البرنامــج، تكشــف 
تبايــن االتجاهــات الشــخصية نحــو البرنامــج، وقــد جــاءت النتائــج فيمــا يلــي:

أ ( االتجاه الرافض للبرنامج
َعّبــر قطــاع كبيــر مــن المغّرديــن عــن رفضهــم لفكــرة البرنامــج ومحتــواه وأداء مقــّدم 
البرنامــج، وجــاء هــذا االتجــاه فــي صــدارة اتجاهــات المغّرديــن بنســبة 45%، حتــى إن 
ــاٍة  ــّث علــى قن ــَة العامــة فــي الســعودية بوقــف البرنامــج، لكونــه ُيَب البعــض طالــب النياب

ســعودية التمويــل. وقــد َعّبــر هــذا الفريــق عــن رفضهــم للبرنامــج لألســباب التاليــة:

 َيعتمــد البرنامــج علــى اســتقطاب الضيــوف لتمثيــل مواقــِف المقالــب، وهــو مــا 
يمّثــل خداعــًا للمشــاهدين.

 َيتعّمد البرنامج إهانَة الضيوف وإظهاَرهم في مواقف مسيئة.

 ُيــؤّدي البرنامــُج إلــى تأثيــراٍت ســلبية علــى الضيــوف الذيــن َيتعّرضــون لمواقــف خطيــرة 
ومهينــة، فضــاًل عــن المشــاهدين الذيــن قــد ُيقّلــدون هــذه المواقــف أو يتأثــرون بهــا ســلبيًا.

 البرنامــج شــديد الخطــورة ويــؤّدي إلــى تمريــر الســلوكيات اإلجراميــة للمشــاهدين، 
وكأنهــا مزحــة.

ب ( االتجاه المؤّيد للبرنامج
رغــم مــا يحتويــه البرنامــج مــن مخاطــر، ومــا يــؤّدي إليــه 
مــن آثــار ســلبية، إال أن هنــاك فريقــًا مــن المغّردين ُيؤّيد 
محتــوى البرنامــج، بدعــوى االســتمتاع بمــا يقّدمــه مــن 
إثــارة وتشــويق، بهــدف التســلية والترفيــه، وجــاء هــذا 

الموقــف فــي المرتبــة الثانيــة بنســبة %33.

ج ( االتجاه غير الواضح
جــاء االتجــاه غيــر الواضــح فــي المرتبــة الثالثــة واألخيــرة بنســبة 22%، فلــم َيّتضــح مــن 
بعــض التغريــدات تعبيُرهــا عــن موقــٍف معّيــن، أو اتجــاٌه واضــح المعالــم نحــو البرنامــج، 
وظهــر ذلــك لــدى كثيــر ِمّمــن ُيعيــدون تغريــد بعــض التغريــدات دون تقديــم وجهــة نظــٍر 

معينــة، أو َمــن ُيعيــدون مشــاركَة بعــض التغطيــات اإلعالميــة عــن البرنامــج.

بدعوى االستمتاع..
يؤيد فريق من المغردين محتوى 

البرنامج.

10

www.alqarar.sa @alqarar_sa



خاتمة..
تفاعــل  وجــوَد  #رامز_مجنون_رســمي  لهاشــتاق  التحليليــة  الدراســة  نتائــج  تكشــفت 
واهتمــام كبيريــن مــن مســتخدمي شــبكة تويتــر، حــول برنامــج المقالــب للممّثــل المصــري 
رامــز جــالل، وهــو اهتمــام عربــي عــام وليــس قاصــرًا علــى دولــة بعينهــا، وَيرجــع هــذا 

االهتمــاُم إلــى جانبيــن..

 األول هــو المحتــوى الخطيــر الــذي يعرضــه البرنامــج فــي حلقاتــه، بمــا فيــه مــن خطــورة 
وآثــار ســلبية علــى الضيــوف والمشــاهدين، وهــو مــا ُيِخــّل بمواثيــق الشــرف اإلعالميــة 

وأخالقيــات المهنة.

 والثاني هو التيار الذي ُيعَجب بأداء البرنامج وُيتاِبُعه.

وهــو مــا أحــدث موقفــًا جدليــًا اســتدعى إجــراء هــذه الدراســة، لكشــف نســبة كّل تّيــار مــن 
خــالل منّصــة تويتــر، ومــا يقّدمــه مــن حجــج لدعــم وجهــة نظــره.

ــر  ــار األكب ــاك التي ــة بشــأن محتــوى البرنامــج، فهن ــاراٍت متباين وَرصــدت الدراســة وجــوَد تي
الــذي َيعتــرض علــى ذلــك المحتــوى، لمــا فيــه مــن ُعنــٍف وَتنّمــر وإهانــٍة وتخويــٍف وتلــّذٍذ 
ســادّي بتعذيــب الضيــوف، وهــي ممارســات ال تتقّبلهــا المجتمعــات العربيــة، فضــاًل عــن 

الخليجيــة، فضــاًل عــن المجتمــع الســعودي.

وقــد َحــّذر أصحــاُب هــذا التيــار مــن خطــورة البرنامــج علــى األطفــال والمراهقيــن والشــبان، 
وترســيخه لصــورة ســلبية عــن المجتمعــات العربيــة، ولهــذا رصــدت الدراســة تغريــداِت 
مجموعــٍة مــن اإلعالمييــن واألطبــاء والناشــطين االجتماعييــن فــي المجتمعــات العربيــة، 
انتقــدت البرنامــج، بــل وطالبــت بإيقــاف عرضــه، فــي حيــن كان التيــار األقــّل انتشــارًا علــى 
ترفيهيــًا، وتقديمــه  بذريعــة ممارســته دورًا  للبرنامــج،  المؤّيــد  التيــار  تويتــر، هــو  شــبكة 

محتــوًى ُمســليًا.

مــة للمحتــوى اإلعالمــي فــي المملكــة علــى  وُتوصــي الدراســُة بتطبيــق النصــوص الُمَنظِّ
َب  برنامــج رامــز جــالل، نظــرًا ألنــه ُيَبــّث علــى قنــاٍة ســعودية التمويــل، وُيمِكــن أن ُيســبِّ
تمريــره  عــن  ســلبية، فضــاًل  وعقليــة  نفســيًة  تأثيــراٍت  والشــبان  والمراهقيــن  لألطفــال 
ســلوكياٍت عنيفــة فــي قالــٍب فكاهــي، وهــو مــا يمثــل خطــورة كبيــرة، حيــث َيتــّم غــرُس 

هــذه القيــم والصــور الســلبية فــي نفــوس المشــاهدين بشــكل غيــر مباشــر.
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