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المقدمــة  اإلعالميــة  المضاميــن  لتلــك  الناقــدة  الدوافــع  طبيعــة  عــن  النظــر  وبغــض 
ــر الشاشــات الفضائيــة العربيــة، إال أنــه ال يمكــن إنــكار اتســام أغلبهــا بعــدم المالءمــة  عب
للطبيعــة الروحانيــة والدينيــة للشــهر الكريــم المتمثلــة فــي التقــرب إلــى اللــه بالطاعــات، 
وضعــف المســتوى القيمــي واألخالقــي فــي العديــد مــن مظاهرهــا، باإلضافــة إلــى 
ضعــف مســتويات الجــودة المطلــوب تحققهــا فــي المــواد اإلعالميــة الجيــدة، مــن حيــث 
األهــداف والقيمــة واألداء المهنــي، لنجــد الكثيــر مــن هــذه األعمــال يعانــي تكــرار األفــكار 
والمحتويــات، والنمطيــة فــي أشــكال التقديــم، وضعــف الحــوارات وركاكــة النصــوص، 
ــا التــي تعتمــد علــى المواقــف المرتجلــة إلــى حــد  عــالوة علــى اتســام أغلبهــا بالكوميدي

االبتــذال واالســتخفاف بعقــول المشــاهدين...إلخ.

وفــي خضــم ذلــك الزخــم مــن المضاميــن غيــر الالئقــة، أو التــي ال تلبــي مســتوى القيمــة 
المطلوبــة واألهــداف المرجــوة مــن اإلعــالم العربــي، نجــد بعــض المضاميــن التــي حاولــت 

مــع بدايــة شــهر رمضــان مــن كل عــام تتســابق الفضائيــات العربيــة إلــى طــرح وتقديــم أكثــر مــا لديهــم 
وتســخير كل أدواتهــم لجــذب المشــاهدين، فتزدحــم الســاحة اإلعالميــة بالعديــد مــن المضاميــن التــي 
يمكــن وصفهــا بأنهــا أصبحــت ســمة أو عــادة متكــررة فــي هــذا الشــهر الكريــم، ال هــدف منهــا ســوى تحقيــق 
ــا ســواها، دون  مكاســب إعالنيــة وربحيــة لمالكــي تلــك القنــوات، وســرقة وقــت المشــاهد وصْرِفــه عمَّ
مــة مــن خــالل تلــك المضاميــن، وهــو مــا كان دافًعــا للعديــد  النظــر إلــى القيمــة الحقيقيــة أو الفائــدة المقدَّ

مــن الــرؤى الناقــدة لتلــك القنــوات ومضامينهــا، عبــر دوافــع وأســاليب نقديــة مختلفــة.

مقدمة..
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جاهــدة مخالفــة تلــك التوجهــات اإلعالميــة غيــر الرشــيدة، ومــن أبرزهــا برنامــج »الليــوان« 
الــذي تــم عرضــه عبــر شاشــة قنــاة »روتانــا خليجيــة« فــي شــهر رمضــان الكريــم علــى مــدار 
موســمين متتالييــن، وحقــق عــدًدا مــن ردود الفعــل المهمــة التي صاحبها شــهرة واســعة، 
ونســبة متابعــة كبيــرة فــي الوســط الخليجــي -بشــكل خــاص- والعربــي -بشــكل عــام-، 
وكانــت العديــد مــن فقراتــه مثــار اهتمــام للعديــد مــن المتابعــات اإلعالميــة فــي الوســائل 
األخــرى التقليديــة واالجتماعيــة، والتــي ناقشــت التصريحــات الــواردة فــي تلــك الفقــرات 
مــن ضيــوف البرنامــج، واتســمت فــي أغلبهــا بجــرأة الحــوار والتعبيــر عــن الــرأي، ومناقشــة 
موضوعــات مهمــة ســواء علــى المســتوى االجتماعــي أو السياســي أو اإلعالمــي أو حتــى 

المســتوى الشــخصي للضيــف نفســه.

ومــن خــالل تلــك الرؤيــة النابعــة مــن غلبــة المحتــوى اإلعالمــي الترفيهــي أو غيــر الجــاد 
وغيــر المناســب لمســتويات القيمــة والجــودة اإلعالميــة، وبــروز عــدد بســيط مــن البرامــج 
ة للمضاميــن اإلعالميــة  المهمــة والجــادة والمؤثــرة فــي ظــل تلــك الســيطرة غيــر المرجــوَّ
األخــرى، رصــد مركــز القــرار للدراســات اإلعالميــة برنامــج »الليــوان« كأحــد أهــم البرامــج 
ــا متميــًزا ومتنوًعــا، وعمــد إلــى تســليط  علــى الســاحة الخليجيــة التــي تقــدم محتــًوى إعالميًّ
الضــوء عليــه مــن خــالل تحليــل محتــوى البرنامــج للتعــرف إلــى أهــم أدواتــه وأهدافــه، 
ورصــد الموضوعــات واألفــكار واألطروحــات المقدمــة عبــر فقراتــه، وذلــك باســتخدام 
منهــج المســح الشــامل لتحليــل األفــكار الــواردة فــي جميــع حلقــات الموســم المنقضــي 
للبرنامــج، الــذي تــم عرضــه خــالل شــهر رمضــان الكريــم مــن العــام الهجــري 1441هـــ، 
وصــواًل إلــى النتائــج العامــة المعبــرة عــن مســتويات جــودة وطبيعــة المحتــوى المقــدم 
فــي البرنامــج، وباســتبعاد الحلقــة الثالثيــن مــن التحليــل لكونهــا حلقــًة مجمعــًة تــم فيهــا 
اســتعراض أهــم أحــداث وفقــرات البرنامــج وأبرزهــا مــن وجهــة نظــر القائميــن عليــه، بلــغ 
لــت وحــدة التحليــل األساســية  إجمالــي عــدد األفــكار الــواردة إلــى البرنامــج والتــي مثَّ
عــة علــى )29( حلقــة، بمتوســط حســابي بلــغ )36.207(  للدراســة )1050( فكــرة، موزَّ
أفــكار للحلقــة الواحــدة، ويمثــل الجــدول التالــي العينــة الشــاملة لضيــوف حلقــات البرنامــج 

وموضوعاتهــا حســب ترتيبهــم:

29 حلقة
خالل شهر 

رمضان

36.207
فكرة للحلقة 

الواحدة

1,050
لت وحدة التحليل  فكرة.. مثَّ

األساسية للدراسة
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التعريف بالبرنامج:
برنامــج الليــوان أحــد البرامــج الحواريــة االجتماعيــة الشــهيرة، ويقــدم بشــكل يومــي علــى 
قنــاة روتانــا خليجيــة، حيــث يتــم اســتضافة شــخصيات معروفــة وموضــع تقديــر لــدى 
الجمهــور مــن جميــع القطاعــات واالختصاصــات، بــدًءا بالمجــال الفنــي، وانتهــاًء بالسياســة 
والسياســيين، مــروًرا بالكثيــر مــن المحــاور االجتماعيــة التــي ال تقــل أهميــة عــن هــذه وتلك، 
ومــن ثــم ُيجــري معهــم مقــدم البرنامــج حــوارات حــول العديــد مــن مواضيــع الســاعة 

والتــي تهــم وتشــغل المواطنيــن.

ــه  ــل فــي نهايت ــة علــى فــراغ طوي ويســتمد البرنامــج اســمه مــن التســمية القديمــة الدال
فتحــة، كداللــة علــى أن هــذا الحــوار بالرغــم مــن أنــه شــائك فإنــه يصــل لمخرجــات جيــدة، 
م البرنامــج هــذا االســم عبــر الفيديــو الترويجــي للبرنامــج بأنــه مــكان  وقــد فســر مقــدِّ
ــٍة، موضًحــا ســبب  يجتمــع فيــه الســعوديون ويحكــون حكاياهــم ويتكلمــون فيــه بأريحيَّ
اختيــاره لالســم بإحساســه أن لهــذا االســم رمزيــًة تنطبــق علــى البرنامــج، إذ تســعى إدارة 

ق الشــارع العربــي. البرنامــج لمحاربــة أي مشــكلة اجتماعيــة تــؤرِّ

الفنيــة  األمــور  مناقشــة  إلــى  اتجــه  األول  فــي موســمه  البرنامــج  بدايــة ظهــور  ومــع 
ــا مــن المســؤولين أو الجهــات األمنيــة المســؤولة عــن أي مــن  والحياتيــة التــي ال تمــس أيًّ
األنظمــة التــي تقــود زمــام األمــور فــي العالــم العربــي، إال أن إدارة البرنامــج طمحــت بعــد 
ذلــك لتغييــر المســار، فاتجهــت إلــى مناقشــة الكثيــر مــن القضايــا المجتمعيــة الحساســة، 
األمــر الــذي أوجــد قاعــدة جماهيريــة كبيــرة تطمــح لمعرفــة اآلراء والمســتجدات حــول 
األحــداث والقــرارات المهمــة، كمــا أصبــح لــه مكانــة مهمــة فــي المجتمــع العربــي -ال 
ــر مــن الجــدل والضجــة اإلعالميــة فــي األوســاط  ــارة الكثي ســيما الخليجــي- مــن خــالل إث
تمــس  حساســة  ومحــاور  مواضيــع  عــن  للحديــث  ِقــه  وتطرُّ والمجتمعيــة،  السياســية 

الشــارَعْين الخليجــي والعربــي.

موضوعات البرنامج:
أظهــرت نتائــج التحليــل الموضوعــي للبرنامــج تنوًعــا واضًحــا فــي موضوعــات حلقاتــه، 
للحلقــة،  عــام  جانــب موضوعــي  علــى  منهــا  كلٌّ  اشــتملت  حلقــة،   )29( مــدار  فعلــى 
باإلضافــة إلــى الحلقــة النهائيــة )الثالثيــن( التــي كانــت عبــارة عــن حلقــة تجميعيــة ألبــرز مــا 
ورد فــي البرنامــج خــالل موســمه الثانــي، كانــت )الموضوعــات االجتماعيــة( هــي األبــرز 
واألكثــر تنــاواًل خــالل الموســم الثانــي للبرنامــج، وقــد ظهــرت تلــك الموضوعــات مــن 
خــالل مناقشــة الخبــرات االجتماعيــة للضيــوف فــي مجاالتهــم المهنيــة والحياتيــة، مثــل 
)حكايــات اللــواء منصــور التركــي حــول خبراتــه فــي المجــال األمنــي الســعودي(، أو مــن 
خــالل قضايــا إنســانية مجتمعيــة كانــت لهــا صــدى واســع فــي المجتمــع الســعودي أو 
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العربــي، مثــل )قضيــة خاطفــة الدمــام(، أو مناقشــة ظواهــر مجتمعيــة مهمــة، ومنهــا 
)تأثيــر وســائل التواصــل االجتماعــي علــى المجتمــع(، أو قضايــا فئــات نوعيــة واألدوار 

المجتمعيــة نحوهــم، تمثلــت فــي )حكايــات الصــم، واأليتــام(.

وكانــت )الموضوعــات الثقافيــة( هــي ثانــي أبــرز اهتمامــات البرنامــج، حيــث تــم تناولهــا 
فــي خمــس حلقــات اشــتملت علــى: قضايــا إدارة الحيــاة، وتاريــخ الكتابــات القديمــة فــي 
الجزيــرة العربيــة، والتــراث، وفوائــد الترحــال، ثــم )الموضوعــات الصحيــة( والتــي تتــواءم مــع 
االهتمامــات العالميــة التــي فرضْتهــا أزمــة كورونــا، إال أن تلــك الموضوعــات الصحيــة كانت 
ــا مخاطــر الســمنة ومجــاالت الصحــة النفســية، باإلضافــة إلــى جانــب  متنوعــة بيــن قضاي
، واهتمــت )الموضوعــات  القضايــا الطبيــة بشــكل عــام فــي ظــل الوضــع العالمــي الحالــيِّ
العلميــة( بقضايــا علميــة مهنيــة لمناقشــة موضوعــات العمــارة والفلــك والتكنولوجيــا، 
فــي حيــن كانــت )الموضوعــات التاريخيــة( و)الدينيــة( هــي األقــل تنــاواًل فــي البرنامــج، 
حيــث تــم تمثيــل كلٍّ منهمــا فــي حلقــة واحــدة فقــط، ويوضــح الشــكل البيانــي التالــي 
نســبة االهتمــام بتلــك الموضوعــات حســب تصنيفاتهــا، ومــن حيــث كــم األفــكار التــي تــم 

تناُولهــا فــي كل حلقــة مــن حلقــات البرنامــج.

مــن ناحيــة أخــرى، وعلــى مســتوى تحليــل األفــكار، تنوعــت طبيعــة األفــكار المتناَولــة فــي 
تلــك الموضوعــات مــن حيــث كونهــا أفــكاًرا موضوعيــة متعلقــة بموضــوع الحلقــة، أو 
مجتمعيــة تهتــم بالشــأن العــام للمجتمــع، أو شــخصية خاصــة بالضيــف ومواقفــه، فكانــت 
األفــكار الموضوعيــة هــي األكثــر تنــاواًل فــي المعالجــة اإلعالميــة للبرنامــج بنســبة )%60( 
وهــي النتيجــة التــي تفرضهــا طبيعــة البرنامــج ذاتــه الــذي يناقــش قضايــا موضوعيــة تكــون 

طبيعة الموضوعات التي تناولتها حلقات البرنامج
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محــوًرا للحلقــة وتتعلــق بمجــاالت خبــرات الضيــوف، ثــم يأتــي االهتمام باألفكار الشــخصية 
فــي المرتبــة الثانيــة بنســبة )29%( لكــون تلــك البرامــج تعتمــد علــى شــخصية الضيــف فــي 
عــرض محتواهــا، وهــو األمــر الــذي يفــرض اهتماًمــا بجوانــب تلــك الشــخصيات وخبراتهــا 
تنــاواًل بنســبة  ومواقفهــا الحياتيــة، فــي حيــن كانــت األفــكار المجتمعيــة هــي األقــل 
)11%( لمناقشــة التأثيــرات المجتمعيــة لموضوعــات الحلقــة أو األفــكار والمواقــف التــي 

تتناولهــا علــى المجتمــع.

ــا الختــالف  ــاُول األفــكار مــن حيــث نوعهــا كانــت معدالتهــا تبًع وبنفــس الترتيــب فــي تن
موضوعــات الحلقــات كمــا يظهــره الشــكل التالــي:

نوع األفكار المتضمنة في البرنامج

معدالت أنواع األفكار المعروضة تبعًا الختالف طبيعة الموضوعات
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 أمــا مــن حيــث حــدود تنــاول تلــك األفــكار، فكانــت الَغَلَبــة لألفــكار التــي تتعلــق بمناقشــة 
المفســرة  النتيجــة  وهــي   ،)%50.4( بنســبة  الضيــوف  ــص  تخصُّ مجــاالت  فــي  المعلومــات 
لســيطرة األفــكار الموضوعيــة علــى البرنامــج وتناولهــا مــن خــالل ضيــوف متخصصيــن فــي 
مجــاالت موضــوع الحلقــة، تالهــا كلٌّ مــن األفــكار المتعلقــة بمناقشــة مواقــَف خاصــٍة بالضيــف 
بنسبة )18.7%( واألفكار المتعلقة بمناقشة رأي أو اتجاه الضيف بنسبة )15.2%(، في حين 
ــاواًل تلــك المتعلقــة بموضوعــات مهنيــة )9.8%( أو متعلقــة بمواقــف  كانــت أقــل األفــكار تن
أشــخاص آخريــن ورأي الضيــف فيهــم )4.8%(، ثــم األفــكار التــي ناقشــت وتناولــت آراء الضيــوف 
فــي موضوعــات عامــة فــي غيــر تخصصاتهــم بنســبة )1.1%(، وهــي النتائــج التــي تــدل بشــكٍل 
واضــٍح علــى اهتمــام البرنامــج بالجوانــب االجتماعيــة الموضوعيــة حســب تخصصــات الضيــوف.

وقــد تنوعــت معــدالت تلــك األفــكار مــن حيــث حــدود تناولهــا تبًعــا الختالف أنواعهــا، وطبيعة 
الموضوعــات التــي طرحــت مــن خاللهــا علــى النحــو الــذي يوضحه الشــكالن التاليان:

حدود تناول األفكار

معدالت حدود تناول األفكار تبعا الختالف أنواعها
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اتجاهات الطرح المقدمة في البرنامج:
يعتبــر برنامــج الليــوان مــن أكثــر البرامــج المثيــرة للجــدل فــي الوســط الخليجــي، إذ يعتمــد 
فــي طرحــه علــى القضايــا والمواقــف الشــائكة، لتوضيحهــا إلــى الجمهــور حســب وجهــة 
ــز البرنامــج، يعتمــد  نظــر الضيــف أو موقفــه منهــا، إال أنــه رغــم هــذه الصفــة التــي تميِّ
مقدمــه علــى أســلوب ذكــيٍّ فــي طــرح تلــك القضايــا مــن خــالل التركيــز علــى األســاليب 
ــاول العامــة،  ــًدا فــي أســاليب التن ــة الطــرح، لتظهــر اتجاهــا محاي االستفســارية فــي عملي
فمــن خــالل تحليــل اتجاهــات الطــرح المقــدم فــي البرنامــج -بشــكل عــام– ســواء من جانب 
مقــدم البرنامــج أو الضيــف، أظهــرت النتائــج ســيطرت االتجــاه المحايــد بنســبة واضحــة 
زهــا طبيعــة الموضوعــات التــي تناولْتهــا حلقــات الموســم،  )92%(، وهــي النتيجــة التــي تعزِّ
والتــي ســيطرت فــي كثيــر منهــا الموضوعــات المهنيــة أو العلميــة المتخصصــة »كالصحــة 
والموضوعــات االقتصاديــة والعلميــة واألدبيــة ....«، إلــى جانــب ذكاء المذيــع وأســلوبه 
المــوزون فــي طريقــة العــرض أو الحــوار وإدارتــه، لكــن هــذا لــم يمنــع ظهــور بعــض األفــكار 
التــي اتخــذت اتجاهــا غيــر محايــد، فظهــرت االتجاهــات اإليجابيــة فــي الطــرح بنســبة )%5(، 

والســلبية مــن خــالل نقــد المواقــف أو اآلراء أو األفــكار واالتجاهــات بنســبة )%3(. 

معدالت حدود تناول األفكار تبعا الختالف طبيعة الموضوعات
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وكانــت تلــك االتجاهــات أكثــَر إيجابيــًة مــع األفــكار المجتمعيــة، ثــم الشــخصية، فــي حيــن 
ــا مــن حيــث اتجــاه الطــرح وفًقــا  كانــت أقــرب للمحايــدة مــع األفــكار الموضوعيــة، أمَّ
لموضوعــات الحلقــات، فــكان أبــرز الموضوعــات التــي اتســمت بالطــرح اإليجابــي هــي 
الدينيــة  الموضوعــات  أن  الالفتــة  المالحظــة  كانــت  حيــن  فــي  األدبيــة،  الموضوعــات 
كانــت هــي األبــرز فــي الطــرح الســلبي، وذلــك عبــر أولــى حلقــات البرنامــج التــي تــم فيهــا 
اســتضافة الشــيخ عــادل الكلبانــي، وأثــارت جــداًل واســًعا حــول مواقــف وتصريحــات الشــيخ 
ــز المقــدم فــي تلــك الحلقــة بشــكٍل كبيــٍر علــى اســتدراج  الصريحــة والعفويــة، فقــد ركَّ
الضيــف لتوضيــح مواقــف ســابقة والــرد علــى اتهامــات بخصــوص آراء شــرعية صــدرت منه، 
ه علــى قــول ابــن القيــم، وموقفــه مــن هجــوم النــاس عليــه  مثــل آرائــه حــول الغنــاء وردِّ
ــه لموضوعــاٍت فــي غيــر تخصصــه كرأيــه  وســبب إيقافــه عــن الخطابــة، باإلضافــة إلــى تعرضُّ
فــي تعامــل وزارة التعليــم مــع أزمــة كورونــا، واألحــق بالفــوز بالــدوري الســعودي ....إلــخ، 
ويظهــر الشــكالن التاليــان االتجاهــات العامــة للطــرح المقــدم فــي البرنامــج وفًقــا لتنــوع 

ــة حســب متوســطاتها الحســابية: َن ــوع األفــكار المتضمَّ موضوعــات الحلقــات ون

اتجاه طرح الفكرة

المتوسطات الحسابية التجاهات طرح األفكار تبعًا الختالف طبيعة الموضوعات
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أمــا فيمــا يتعلــق بمقــدم البرنامــج، وهــو اإلعالمــي عبــد اللــه المديفــر، والــذي تباينــت 
اآلراء المتابعــة لــه، مــا بيــن آراٍء ناقــدٍة تــرى أنــه يركــز علــى موضوعــات شــائكة وقضايــا تثيــر 
الفتــن، وال يعتمــد إال علــى االنتقــاد، بــل وصــل األمــر مــع البعــض إلــى المطالبــة بإيقافــه، 
فــإن تلــك اآلراء لــم تمنــع العديــد مــن إبــداء إعجابهــم بطريقــة المديفــر فــي إدارة الحــوار، 
وجــذب اهتمــام العديــد مــن المشــاهدين، فــي وقــت غــاب فيــه هــذا االهتمــام بمثــل 
بــه  تلــك النوعيــة مــن البرامــج الجــادة، إلــى الحــد الــذي دعــا المقــدم نفســه إلــى إبــداء تعجُّ
مــن ذلــك الموقــف وشــكره لجمهــوره بتعليــق ذكــر فيــه »أشــكركم ألنكــم انتصرتــم 
للبرامــج الجــادة، انتصرتــم للمحتــوى، لــم أتخيــل يوًمــا أن تصــل البرامــج الحواريــة الجــادة 
الــرأي  مــن االســتفتاءات واســتطالعات  العديــد  أثبتــت  الدرامــا«، وقــد  إلــى منافســة 
األخيــرة وجهــة النظــر اإليجابيــة نحــو المديفــر لــدى متابعيــه، إلــى الحــد الــذي وضعــه بيــن 
أهــم المحاوريــن وأجرئهــم علــى مســتوى الخليــج العربــي، إلــى جانــب كونــه أكثرهــم جــداًل 
وانتقــاًدا مــن جهــة أخــرى، وبشــكل عــام يمكــن القــول بــأن المديفــر صاحــب خبــرة فــي 
تقديــم هــذه النوعيــة مــن البرامــج، وامتــاز بطريقــة تقديــٍم معاصــرٍة وسلســٍة، وقــدرة علــى 
إدارة الحــوار بطريقــة هادئــة وذكيــة ومتوازنــة، دون اللجــوء إلــى أســاليب التقديــم المثيــرة 

والمســتفزة –فــي بعــض األحيــان– لــدى العديــد مــن المشــاهدين.

ومــن خــالل تحليــل أداء المديفــر فــي تناولــه لألفــكار الــواردة بالبرنامــج، أظهــرت الدراســة 
أنــه اعتمــد فــي أســاليب الطــرح علــى أســلوب االستفســار عــن المعلومــات بشــكل كبيــر 
وواضــح، إذ بلغــت نســبة اعتمــاده علــى هــذا األســلوب )81%(، فــي حيــن كان أســلوب 
طرحــه معتمــًدا علــى فكــرة التحقيــق فــي أفــكار واتجاهــات الضيــف بنســبة )14%( مــن 
إجمالــي األفــكار التــي تــم تناولهــا خــالل حلقــات البرنامــج، وجــاءت نســبة )5%( فقــط مــن 
تلــك األفــكار معتمــدًة علــى أســلوب نقــد المواقــف واالتجاهــات الخاصــة بالضيــوف مــن 
جانــب مقــدم البرنامــج، وهــي النتيجــة التــي تتناقــض مــع اآلراء الناقــدة لمقــدم البرنامــج 
مــن حيــث كونــه يعتمــد علــى النقــد الــالذع إلثــارة الموضوعــات الشــائكة بهــدف تحقيــق 

َدَعايــة إعالميــة لبرامجــه. 

المتوسطات الحسابية التجاهات طرح األفكار تبعا الختالف األفكار المتضمنة
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ويظهــر الشــكالن التاليــان معــدالت أســاليب طــرح المقــدم تبًعــا الختــالف نــوع األفــكار 
ــة فــي البرنامــج، وكذلــك طبيعــة موضوعــات حلقاتــه. َن المتضمَّ

طرح المذيع

معدالت أساليب طرح مقدم البرنامج تبعا الختالف نوع األفكار المتضمنة

معدالت أساليب طرح مقدم البرنامج تبعًا الختالف طبيعة الموضوعات
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وفــي رد فعــٍل علــى أســلوب طــرح المقــدم، وكانعــكاٍس لطبيعــة تنــاول األفــكار الــواردة 
بالبرنامــج وموضوعاتــه، كانــت أســاليب الطــرح المعتمــدة علــى الشــرح والتوضيــح ســواء 
للجوانــب الموضوعيــة أو المجتمعيــة أو الشــخصية الخاصــة بالضيــف، هــي األبــرز بيــن 
أســاليب طــرح ضيــوف الليــوان علــى مــدار حلقاتــه، وذلــك بنســبة )70.3%(، تلْتهــا أســاليب 
إبــداء وجهــات النظــر حــول الموضوعــات والمواقــف المختلفــة بنســبة )15.3%(، فــي 
حيــن كانــت ردود األفعــال حــول األفــكار مــن حيــث إثباتهــا أو نفيهــا أو الدفــاع عنهــا 
هــي األضعــف بيــن تلــك األســاليب، إذ كانــت )6.7%( مــن تلــك األفــكار يحــاول الضيــوف 
نفَيهــا، و)5.2%( يحاولــون إثباتهــا، بينمــا دافــع الضيــوف عــن )2.5%( مــن إجمالــي نســبة 

األفــكار الــواردة بالبرنامــج فــي جميــع حلقاتــه.

ويوضــح الشــكالن التاليــان توزيعــات تلــك األســاليب فــي طــرح الضيــوف تبًعــا الختــالف نــوع 
األفــكار الفرعيــة فــي الحلقــة، وكذلــك تبًعــا الختــالف موضوعــات الحلقــات بشــكل عــام.

طرح الضيف

معدالت أساليب طرح الضيوف تبعا الختالف نوع األفكار المتضمنة
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أساليب العرض: 
ــِب الحــوار المباشــر، فعلــى مــدار وقــت الحلقــة  اعتمــد البرنامــج بشــكل واضــح علــى َقاَل
ــا، يــدور الحــوار بيــن مقــدم البرنامــج والضيــف بهــدف  الــذي يقــرب مــن 90 دقيقــة تقريًب
الحصــول علــى معلومــات معينــة حــول موضــوع الحلقــة باعتبــاره مصــدًرا أو خبيــًرا أو 
ف علــى جوانــب شــخصيته فــي بعــض  لًعــا عليهــا، والتعــرف إلــى آرائــه، إلــى جانــب التعــرُّ مطَّ
ــل بالكاميــرا  األحيــان، ومــن ناحيــة إخراجيــة اعتمــد البرنامــج فــي عــرض صورتــه علــى التنقُّ
بيــن المقــدم والضيــف لرصــد رأيهــم وكالمهــم أو حتــى ردود أفعالهــم وتعبيراتهــم مــن 
خــالل التركيــز علــى اللقطــات المتوســطة )Medium Shots( كأكثــر اللقطــات اســتخداًما 
ــا يعتمــد  فــي البرنامــج، وهــو األمــر الــذي تفرضــه طبيعــة البرنامــج ذاتــه كونــه برنامًجــا حواريًّ

علــى الشــخصية ذاتهــا ومــا تقدمــه مــن معلومــات أثنــاء الحــوار.

معدالت أساليب طرح الضيف تبعا الختالف طبيعة الموضوعات
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إلــى جانــب اســتخدام بعــض اللقطــات العامــة )Long Shots( االســتعراضية فــي حــركات 
ع وكســر الملــل  أفقيــة أو رأســية، وبزوايــا مرتفعــة فــي بعــض األحيــان، بهــدف خلــق التنــوُّ

فــي المشــاهد.

وإن كان عابــه فــي بعــض اللقطــات غيــاب الداللــة الحقيقيــة لتكويــن الصــورة، والتــي 
ــا مرتفعــة، لــم يظهــر منهــا  ــة بزواي ــان مــن خــالل لقطــات طويل ظهــرت فــي بعــض األحي
ن األساســي للصــورة )شــخصيات البرنامــج ســواء المقــدم أو  فــي تكويــن الصــورة المكــوِّ
ُرهــا الوحيــد هــو  الضيــف( إال مــن الخلــف، وهــي لقطــة غريبــة نوًعــا مــا، وإن كان مبرِّ

محاولــة إظهــار إمكانيــات االســتوديو، وتحقيــق حالــة التنــوع فــي العــرض.

أمــا مــن حيــث االعتمــاد علــى المــواد المصاحبــة للعــرض مــن حيــث اســتخدام الصــور الثابتة 
أو المــواد الفيليميــة أو عــرض تقاريــر أو مقاطــع فيديــو خــارج إطــار تصويــر البرنامــج ذاتــه.... 
ــة فــي البرنامــج  ــج أن االعتمــاد علــى تلــك المــواد المصاحب وغيرهــا، فقــد أظهــرت النتائ
قياًســا بمــدة عرضــه، كان  ضعيًفــا إلــى حــدٍّ مــا، حيــث ظهــر االهتمــام الواضــح بالمعلومــة 
علــى حســاب الشــكل أو عناصــر الجــذب أو المــواد البصريــة، ولــم يكــن االهتمــام بتلــك 
المــواد إال لتوضيــح قضيــٍة أو فكــرٍة أو اســتخدامها كمحــور أســاس قامــت عليــه القضيــة 
ــرة عــن القضايــا فــي )%11.8(  المثــارة فــي الفكــرة، فتــم عــرض مقاطــع الفيديــو المعبِّ
مــن األفــكار الــواردة فــي حلقــات البرنامــج، والمشــاركات واآلراء المتداولــة علــى وســائل 
التواصــل االجتماعــي -ســواء للضيــف أو لمســتخدمي تلــك الوســائل مــن الجمهــور العــام- 

17

www.alqarar.sa @alqarar_sa



مــع )8.4%( منهــا، فــي حيــن كان اســتخدام الصــور بنســبة )3.6%( فقــط، وكان )%76.2( 
مــن األفــكار الــواردة فــي البرنامــج بــدون مــواد مصاحبــة.

وكانــت معــدالت اســتخدام تلــك المــواد المصاحبــة وفًقــا لتنــوع األفــكار أو لطبيعــة 
الموضوعــات علــى النحــو الــذي يوضحــه الشــكالن التاليــان:

عرض المواد المصاحبة

معدالت ظهور المواد المصاحبة لألفكار تبعا الختالف أنواعها
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وتــم عــرض تلــك المــواد المصاحبــة أثنــاء كل حلقــٍة لتناقــش فــي حــد ذاتهــا فكــرًة معينــًة 
ٍد يعبــر عــن اتجــاه  متعلقــة بالضيــف أو موضــوع الحلقــة، فكانــت بدورهــا ذاَت اتجــاٍه محــدَّ
الفكــرة التــي جــاءت فــي إطارهــا، إال أن االتجــاه المحايــد كان هــو الغالــب علــى تلــك 
المــواد بنســبة )69%(، ثــم اإليجابــي )22%(، فــي حيــن كان االتجــاه الســلبي للمــواد هــو 

األقــل تنــاواًل فــي البرنامــج بنســبة )9%( فقــط.

معدالت عرض مواد مصاحبة للمضامين الفكرية تبعا الختالف طبيعة الموضوعات

اتجاه المادة المصاحبة
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أمــا بالنســبة التجــاه تلــك المــواد حســب اختــالف نــوع أفكارهــا، فقــد أظهــرت النتائــج أن 
المــواد المصاحبــة لألفــكار المتعلقــة بنــواٍح شــخصيٍة للضيــف كانــت هــي األكثــر إيجابيــة، 
فــي حيــن كانــت أقلهــا تلــك المــواد التــي تناولــت أفــكاًرا مجتمعيــة، وعلــى مســتوى 
الموضوعــات فكانــت المــواد التــي تــم عرضهــا فــي إطــار الحلقــات المعنيــة بالموضوعــات 
الدينيــة هــي األكثــر اتجاًهــا نحــو اإليجابيــة، فــي حيــن كانــت تلــك التــي تناولــت موضوعــات 
تاريخيــة أو اجتماعيــة أو سياســية أقــرب إلــى االتجــاه المحايــد بشــكل واضــح، وهــي النتائــج 

التــي يفســرها الشــكالن التاليــان:

المتوسطات الحسابية التجاهات المواد المصاحبة تبعا الختالف طبيعة الموضوعات

المتوسطات الحسابية التجاهات المواد المصاحبة تبعا الختالف األفكار المتضمنة
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خاتمة:
مــع تنــوع البرامــج الرمضانيــة، وســيطرة صفــة الترفيــه والمضمــون غيــر الجــاد عليهــا، 
خاصــة فــي ظــل ضعــف وركاكــة محتوياتهــا وأهدافهــا الثقافيــة أو اإلعالميــة أو حتــى 
ــرز برنامــج الليــوان كأحــد البرامــج االجتماعيــة الثقافيــة المهمــة التــي حصــدت  القيميــة، ب
أصــداء إيجابيــة واســعة، ســواء فــي المتابعــة التليفزيونيــة أو المشــاهدات والتفاعــل عبــر 
ــاب والنقــاد، لــذا ســعت  وســائل التواصــل االجتماعــي، وحتــى مــن خــالل إشــادات الكتَّ
ف علــى أبــرز أشــكال المعالجــة اإلعالميــة  هــذه الدراســة لتقييــم الجوانــب المهنيــة والتعــرُّ

المســتخدمة فــي البرنامــج، والتــي كان أبرزهــا: 

 نجــح البرنامــج فــي اســتضافة عــدٍد مــن الضيــوف البارزيــن فــي العديــد مــن القطاعــات 
والتخصصــات فــي المملكــة، ليناقــش عــدًدا مــن القضايــا التــي غلــب عليهــا صفــة 

االجتماعيــة والثقافيــة.

 رغــم أن البرنامــج علــى مــدار موســَمْين كامَلْيــن أثــار جــداًل كبيــًرا فــي العديــد مــن فقراته، 
بســبب الجــرأة فــي عــرض وجهــات نظــر الضيــوف وتصريحاتهــم، إلــى الحــد الــذي جعــل 
ــد إثــارة الجــدل والفتــن لتحقيــق الظهــور اإلعالمــي، إال أن التحليــل  البعــض يصفــه بتعمُّ
الموضوعــي ألفــكار البرنامــج أظهــر نتيجــة مغايــرة لتلــك الــرؤى الســلبية حولــه، حيــث 
تــم تنــاول جميــع أفــكاره فــي ُأُطــٍر موضوعيــة ٌتطــرح بهــدف الــرد أو التوضيــح للقضــاء 
علــى االلتباســات فــي المفاهيــم أو حتــى محاولــة الوصــول لحلــول موضوعيــة، مــن 

خــالل معالجــة إعالميــة واتجاهــات عــرض متوازنــة بأســاليِب طــرٍح هادفــة.

علــى  ف  للتعــرُّ المعلومــة  علــى  القائــم  الحــواري  بالشــكل  البرنامــج  مقــدم  التــزم   
أو  والمجتمعيــة  الموضوعيــة  بــكل مســتوياتها  للموضوعــات،  المختلفــة  الجوانــب 
حتــى الشــخصية المتعلقــة بالضيــف نفســه، وذلــك مــن خــالل أســاليب طــرح غلبــت 
عليهــا صفــة االستفســار ثــم مناقشــة المواقــف واالتجاهــات، وفــي المقابــل كان 
أســلوب الشــرح والتوضيــح هــو األبــرز بيــن أســاليب طــرح الضيــوف للتعبيــر عــن وجهــات 

نظرهــم حــول تلــك االستفســارات.

العــرض  النمطيــة فــي جوانــب  إلــى  للبرنامــج ميُلهــا  الفنيــة  المعالجــة  علــى  يؤخــذ   
اإلخراجيــة، وطــول المــدى الزمنــي للحلقــة، وهــو مــا يتناَفــى مــع االتجاهــات الحديثــة 
لعــرض المــواد اإلعالميــة التــي تقــوم علــى أســاس أن الجمهــور أصبــح أقــل اســتعداًدا 
لمتابعــة المــواد ذات الزمــن الطويــل، ويســعى دائًما إلــى الوصول للمعلومة وتحقيق 

حاجتــه اإلعالميــة بأســرع وســيلٍة وأقصــِر مــدٍة.
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