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جامعة الشرق األوسط  -كلية اإلعالم
ملخص
هدفت الدراسة إلى التعرف إلى مضاميو المقاالت الساارة للكاتب أحمد حسو الزعبي في
حيفة الرأي الورقية مو حيث :الموضوعات التي ت اولتها ،والشا يات الفاعلة فيها ،والقيم التي
تتضم ها ،وشرائ ال مهور المستهدف لتلك المقاالت وات اهات تلك المقاالت .وقد تم استادام أسلوب
تحليل المضموو على عي ة ق دية مو تلك المقاالت في ال حيفة المذكورة االل الفترة (مو -1-1
 2515حتى  .)2514-12-51وكاو مو أهم تائج الدراسة ما يأتي:
 -حازت السياسيات وا

ارءات الحكومية على سبة ( )%54.4مو هذه الموضوعات وهي

موضوعات تتعلق بإدارة الدولة أو بمحاربة مظاهر الفساد أو بعع المواقف ذات ال لة بالسياسة
ا و ا السياسة الداالية.
 ظهرت الموضوعات اال تماعية ب سبة ( ،)%25.4وهي موضوعات تتراوح بيو قد بعع الظواهراال تماعية السلبية ،بي ما تلتها الموضوعات االقت ادية ب سبة ( )%15.7مو الموضوعات التي
عال تها مقاالت الكاتب.

ل

 إو ( )%07.5مو الشا يات الفاعلة في مقاالت العي ة هي مو الذكور مقابل ( )%25.7موا اث ،في حيو أو ( )%15.5مو المقاالت اءت بالفئتيو (ماتلط) ،ولم يظهر

س ال مهور

المستهدف في ( )%5.7مو المقاالت  ،أي اء الاطاب عاماً ليت اول قضية أو موضوعاً أو حدثاً.
 ظهرت القيم السياسية ب سبة ( ،)%55.1وظهرت القيم اال تماعية ب سبة ( ،)%20.5أما القيماالقت ادية فقد ظهرت ب سبة ( ،)%16.5وهي قيم تحث على العمل وا االص في وترشيد
االستهالك .بي ما اءت القيم الدي ية ب سبة ( )%14.0مو م موع القيم.
 ظهرت االستماالت الذه ية – العقلية ب سبة ( )%05مو م موع االستماالت المستادمة ،تلتهااالستماالت العاطفية في ب سبة ( ،)%27بي ما

اءت االستماالت الماتلطة ب سبة ( )%25مو

االستماالت المستادمة ،واالستماالت الماتلطة هي تلك المقاالت التي استادم فيها وعيو مو
االستماالت (الذه ية والعاطفية).
 شمل ال مهور المستهدف "كل الفئات" ب سبة ( )%57.7مو بيو المقاالت التي اضعت للتحليل،بي ما تم استهداف فئة "القطاع المد ي -األهلي" ب سبة ( )%52مو م موع الفئات المااطبة ،ثم الفئة
"مسؤول حكومي -سياسي" ب سبة ( ،)%".17والقطاع الااص ب سبة (.)%11.5
 إو االت اهات السلبية حازت على الرتبة األولى مو بيو الرتب الثالث ب سبة ( ،)%00.5أما الرتبةالثا ية فكا ت مو

يب االت اهات ا ي ابية ب سبة ( ،)%25.5واالت اهات الماتلطة ،ب سبة

( ،)%10.4في حيو أو االت اهات المحايدة لم يكو لها أي حضور أو سبة.
كلمات مفتاحية[ :الكاتب أحمد الزعبي ،المقاالت الساارة ،ال حف األرد ية،

حيفة الرأي األرد ية]

م
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Abstract
The study aimed to know the contents of the satirical writer Ahmed
Hassan al-Zu'bi's articles in Al-Rai newspaper in terms of the topics that had
been treated by them, the active characters, the values contained, the audience
aimed by these articles and trends of them.The Study had used the content
analysis method to intentional sample of those articles in Al Rai newspapers
during the mentioned period (from 01/01/2013 until 12/31/2014). The most
important of the results were:
- The government policies and procedures occupied a proportion (34.4%) of
these subjects, topics related to the management of the state or the fight
against corruption or some relevant policy positions especially internal
politics.
- Social issues had gotten (23.4%), which are topics ranging from criticism of
some of the negative social phenomena, while economic issues, followed by
(18.7%) of the subjects addressed by the articles writer.

ن

- That (57.3%) of the active figures in the sample were the articles of males
(20.7%) were female, while 18.3% of the articles came (mixed), not the sex
of the target audience appears in (3.7%) of articles , any speech-year-old came
to dealing with the issue or theme or event.
- Political values had gotten (30.1%), featured by social values (25.3%), while
the economic values have emerged by (16.8%), which urges the values of
work and dedication and the rationalization of consumption. While religious
values came by (14.5%) of the total values.
- Mental appeals had occupied about (50%) of the total appeals used,
followed by emotional appeals in the rate of (27%), while the mixed appeals
came by (23%) of appeals used, mixed appeals are those articles which used
two types of appeals (mental and emotional).
-The audience (all categories) aimed had come in (37.7%) of the articles
analyzed, while the category of "civil-private sector" had come in (32%) of
the total categories addressed, then the category "official - political" in
(17.%), and the private sector increased with (11.3%.)
- The negative trends had come in the first rank of the three ones with
(55.8%), while the second one was to positive trends with (28.8%), and mixed
trends, increased by 15.4%, while the neutral trends had not had any
proportion.
Keywords: [Writer Ahmed Hassan al-Zu'bi , satirical articles, Jordanain
Newspapers, Al-Rai Newspapers]

الفصل األول
خلفية الدراسة وأهميتها
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الفصل االول
خلفية الدراسة وأهميتها

مقدمة:
كا ت ال حافة  -وال تزال -تؤدي دو اًر مهماً في الم تمعات البشرية مو االل تحقيق
عدة وظائف م ها ا ابار وا سهام في الت شئة اال تماعية واألاالقية وا رشاد والتو ي والتعليم
والترفي ....الخ ،وكاو لفو المقال ال حفي دور بارز في معظم تلك الوظائف التي تؤديها
ال حافة ،فهي تسهم في إفهام القراء لألحداث والظواهر التي تحيط بهم ،وتوض لهم ما افي مو
األحداث ،وتحلل الظواهر وتربط األحداث وتكشف عو األسباب وال تائج والتداعيات..الخ.
وتعد الكتابة الساارة مو أهم الف وو ال حفية وأ عبها على ا طالق أل ها تحتاج إلى
مهارات اا ة تستطيع أو تو ل رسالة ما بأسلوب يمزج بيو الحقيقة والايال ،أو بيو الواقعي
والرمزي ،وبيو ال د والهزل ،لذلك فقد أ بحت المقالة الساارة مو الوسائل ال ا حة ثارة قضية أو
موضوع ما واثارة االهتمام ب وتحشيد الرأي العام حول أو الضغط مو االل على ال هات المع ية
سواء أكا ت هات ا تماعية أو هات حكومية .وتكتسب المقاالت الساارة أهمية إضافية مو
كو ها تعمل بشكل فاعل ومؤثر في تعزيز القيم االي ابية في الم تمع ،والسارية مو السلوكيات
والقيم السلبية بأسلوب مقبول على ال فس مو االل السارية ،وهي أيضاً تسهم في إثراء ال قاش
والحوار حول بعع الموضوعات والقضايا التي تهم الم تمع ،وتسهم بذلك بالبحث عو الحلول.
وقد أسهمت ال حف ا لكترو ية في وقت ا الحالي في ازدهار ف وو السارية بال وت
وال ورة إضافة إلى المقاالت ال

ية ،فما ي شر في ال حف الورقية يعاد شره بكثرة في ال حف
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ا لكترو ية لي ل إلى أعداد كبيرة مو القراء ،وفي وقت ا الحالي احتلت ال حافة الساارة مساحة
كبيرة في كل مو ال حف والم الت والمواقع االلكترو ية ،لتضفي شيئا مو المرح والفكاهة ،وتؤثر
ببساطتها على القراء ،وتثير قضايا لم ت

ال حافة ال ادة في إثارتها.

تعرف ال حافة الساارة على أ ها

حافة الفكاهة وال قد اال تماعي والسياسي بهدف

السارية وتطبيقا للقول السائد :شر البلية ما يضحك.
وتؤدي ال حافة الساارة دو ار هاماً في التأثير على المستوييو السياسي واال تماعي لما
تحمل مو معاو ت عل المتلقيو يبتسموو أو يضحكوو ويفكروو أيضاً مو االل تأملهم لهذا ال قد
الالذع لبعع الشا يات التي يعرفو ها وكذلك المواقف واألحداث التي يدركو ها.
إو االت ال بشكل عام يهدف إلى إحداث تغيير في ثالثة مستويات كما يشير إبراهيم أبهو
عرق ههوب :المعلوم ههات ،االت اه ههات ،س ههلوك المس ههتقبل( .أب ههو عرق ههوب )44 ،1995 ،م ههو ه هها ت ههؤدي
ال ههحافة الس ههاارة ع ههدة وظههائف م ه هها :التافي ههف مههو وط ههأة القي ههود اال تماعيههة ،ال ق ههد اال تم ههاعي،
ترسيخ عضوية الفرد في الم تمع ،أسلوب لموا هة الاوف والقلق ،واللعب العقلهي (شهفيق،2556 ،
 .)142وو ههدت ال ههحافة السههاارة

ههد واسههعاً لههد الق هراء بسههبب قههدرتها علههى معرفههة ات اهههات

ال اس وميولهم وا شغاالتهم ،ما يساعد بعع

اع الق اررات الااطئهة علهى تعهديلها وتحسهيو بعهع

الظروف السيئة.
احمد حسو الزعبي واحد مو الكتاب السااريو ،هو كاتب أرد ي تميزت كتابات
بالت ديد وال رأة في الطرح في شتى الموضوعات اال تماعية واألاالقية والسياسية ،مما أثار
إع اب ومتابعة شرائ

واسعة مو القراء ،بي ما أزعج بعع األطراف أحيا ا .ولقد قام الباحث
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بااتيار الكاتب أحمد حسو الزعبي بالذات لتحليل مقاالت ؛ أل ها تعكس عددا مو الحقائق في
الساحة األرد ية بشكل ااص والساحة العربية بشكل عام ،إذ تعكس مقاالت الزعبي ح م المعا اة
التي يعيشها المواطو األرد ي بأسلوب في مو السارية الممزو ة بالم اررة والحقائق والعقل
والعواطف مما كاو ي ل إلى القراء بشكل مؤثر ،وهي تعكس القيم التي تتحكم في سلوك ال اس،
وتعكس طبيعة التحديات والمشكالت التي يعا ي م ها المواطو األرد ي على و
والمواطو العربي على و

الا وص

العموم.

تأتي هذه الدراسة بهدف ر د وتحليل مضموو مقاالت أحمد حسو الزعبي لمعرفة أبرز
األحداث والموضوعات التي ركز عليها االل تلك الفترة با ضافة إلى التعرف على القيم
والشا يات الفاعلة مو هذه المقاالت ،لذلك فإو أهمية هذه الدراسة ت بع كو ها تبيو مد
ال حافة الساارة وتأثيرها على شرائ الم تمع كافة.

أهمية

4

مشكلة الدراسة:
تؤدي ال حافة الساارة دو اًر كبي اًر في تحقيق بعع حا ات

مهور القراء المعرفية

والو دا ية والترفيهية ،ومما يسهم في توعية ال مهور بالكثير مو القضايا الساا ة بحس ساار مو
حيث األسلوب ،والمعال ة مو االل ال قد الالذع للحياة اال تماعية أو السياسية في البالد ،وهي
كذلك تسهم في تعزيز معرفة القارئ باألحداث واثارة الحوار العام حول تلك األحداث ،وه اك العديد
مو الذيو برعوا في م ال ال حافة الساارة ومو بي هم أحمد حسو الزعبي الذي تتضمو أعمال
قيما اا ة ومعاو كثيرة ،ال بد مو تحليلها وفهم معا يها ،وب اء على ما سبق تتحدد المشكلة
البحثية :في تحليل مضامين عينة من المقاالت الساخرة للكاتب أحمد حسن الزعبي في صحيفة
الرأي بهدف التعرف إلى الموضوعات التي تناولتها ،والشخصيات الفاعلة فيها ،والقيم التي
تتضمنها ،وشرائح الجمهور المستهدف لتلك المقاالت واتجاهات تلك المقاالت.

أسئلة الدراسة وأهدافها:
 -1ما الموضوعات التي عال تها المقاالت الساارة للكاتب أحمد حسو الزعبي؟
 -2ما ال ماذج (الشا يات  -الكاريكاتير) التي تظهر في المقاالت الساارة للكاتب أحمد حسو
الزعبي؟
 -5ما القيم التي تضم تها المقاالت الساارة للكاتب أحمد حسو الزعبي؟
 -4ما االستماالت التي تضم تها المقاالت الساارة للكاتب أحمد حسو الزعبي؟
 -0ما الشا يات الفاعلة في مقاالت الكاتب أحمد حسو الزعبي؟
 -6ما فئات ال مهور المستهدف لمقاالت الكاتب أحمد حسو الزعبي؟
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 -7ما االت اهات المتضم ة في مقاالت الكاتب أحمد حسو الزعبي؟

أهمية الدراسة:
تكمو أهمية الدراسة في طرقها ل وع معيو و ادر مو المقاالت ال حفية أال وهي فو المقال
الساار ،والمقال الساار يؤدي وظائف وأدوار مهمة في تعزيز الوعي باألحداث ال ارية في
المحيط اال تماعي ،وفي الكشف عو القيم السائدة في الم تمع.
وتكتسب الدراسة أهمية إضافية في الكشف عو ع ا ر المقال ال يد أو ال موذ ي الذي
يمكو أو ي ل برسالت إلى القراء في أسهل الطرق ضمو أساليب ممتعة ،ما قد يسهم في استفادة
ال دراسات الالحقة مو هذا األسلوب في التحليل الذي ي مع بيو أسلوب التحليل األدبي واال تماعي
وال حفي.

تعريف المصطلحات:
المقال الساخر  :المقال الساار هو فو مستقل بذات يحاول التعبير عما يحس ب أغلب ال اس
بطريقة ي دوو أ فسهم فيها  (.ابو ضال  ,2515 ,ص.)25
ويعرفها الباحث إجرائياً لغايات الدراسة الحالية بأ ها التعبير الفكاهي الموضوعي بما يت اسب لثقافة
ال ماهير وميولها وات اهاتها في الوقت فس .
تحليل المضمون :أسلوب للبحث يهدف إلى و ف المحتو الظاهر لالت ال و فاً موضوعياً
وكمياً وم تظماً ()berlson,1971,p20
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المقال الصحفي :قطعة ثرية محدودة في الطول والموضوع ،تكتب بطريقة عفوية سريعة االية مو
الكلفة والرهق  ،وشرطها األول أو تكوو تعبي اًر

ادقاً عو شا ية الكاتب  (.أبو عر ة ،2511،

ص )50
صحيفة الرأي:

حيفة يومية أرد ية سياسية أ شأتها الحكومة األرد ية عام  ، 1971وتعتبر الرأي

األرد ية ال حيفة الثا ية ال اطقة باسم الحكومة األرد ية م ذ قيام ا مارة بعد
التي

درت عام  ،1925وهي ال حيفة الرسمية اآلو(.

حيفة الشرق العربي

ار،2555،ص .)156وتكتسب

حيفة الرأي أهميتها مو مبررات أار إضافة لكو ها تعبر عو مواقف الحكومة ،فهي مو أكثر
ال حف اليومية ا تشا اًر وتوزيعاً ،وهي تعد مدرسة تارج م ها العديد مو ال حفييو والسياسييو.
تهتم ال حيفة بتغطية األابار المحلية والعربية والعالمية ،وت در اسبوعياً مالحق متا

ة في

الرياضة والثقافة ،وهي ت در عو مؤسسة الرأي التي تقيم شاطات ثقافية أار م ها مركز
الدراسات االستراتي ية.
الموضوعات:

ميع القضايا واألحداث واألابار ذات العالقة بم ال السياسات وا

راءات

الحكومية واال تماعية واالقت ادية وال فسية في مقاالت أحمد حسو الزعبي.
نماذج الشخصيات :هي الشا يات التي تتضم ها مقاالت الكاتب احمد حسو الزعبي مو حيث
سماتها الماتلفة.
القيم :م موعة مو المثل العليا التي تشكل هاديا لسلوك ا ساو في الم تمع ،وتشكل معايي اًر
تحدد الاير والشر ،ال حي والاطأ ،المقبول والمرفوع ،الحسو والسيء.
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ويعرفها الباحث إجرائيا :بم موعة مو المبادئ والمعايير التي تتشكل م ها شا ية ا ساو
تدري يا م ذ طفول ت ويحكم بواسطتها على سلوك سواء أكا ت دي ية أم ا تماعية أم سياسية أم
علمية.
االستماالت :وهي أساليب إق اعية تستادم لكي يتحقق التأثير المطلوب لد

المتلقي ،وتقسم إلى

ثالثة أ واع هي( :مكاوي والسيد)191-195 ،2512،
 -1االستماالت العاطفية :Emotional Appeals
وتستهدف التأثير في و داو المتلقي وا فعاالت  ،واثارة حا ات ال فسية واال تماعية ،ومااطبة
حواس بما يحقق أهداف القائم باالت ال.
 -1االستماالت العقالنية :Rational Appeals
وتعتمد على مااطبة عقل المتلقي وتقديم الح ج والشواهد الم طقية وتف يد اآلراء المضادة بعد
م اقشتها واظهار

وا بها الماتلفة ،وتستادم االستشهاد بالمعلومات واألحداث الواقعية ،وتقديم

األرقام وا ح اءات ،وب اء ال تائج على مقدمات ،وتف يد و هة ال ظر األار .
 -2استماالت التخويف:
يشير م طل التاويف إلى ال تائج غير المرغوبة التي تترتب على عدم اعت اق المتلقي لتو يات
القائم باالت ال ،وتعمل استماالت التاويف على ت شيط ا ثارة العاطفية لد

المتلقي ،وتؤدي

استمالة التاويف إلى عل المتلقي يست يب للرسالة في حالتيو /شدة ا ثارة العاطفية ،وتوقعات
الفرد بإمكاو ت ب األاطار ،وبالتالي تقليل التوتر العاطفي ع د االست ابة لمحتو الرسالة.
إجرائيا :يعتمد الباحث على التعريفات السابقة كتعريفات إ رائية لمفهوم االستماالت وأ واعها.
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حدود الدراسة:
 الحدود الزما ية :الفترة الزم ية (مو  2515-1-1حتى .)2514-12-51 -الحدود المكا ية :سيقوم الباحث بااتيار عي ة عشوائية مو مقاالت الكاتب في

حيفة " الرأي"

الورقية ،وهي ت در في عماو عا مة المملكة األرد ية الهاشمية وتوزع في ماتلف المحافظات
إضافة إلى توزيعها في الضفة الغربية مو فلسطيو.

محددات الدراسة:
ت طبق تائج هذه الدراسة على مقاالت الكاتب أحمد حسو الزعبي فحسب  ،وال تعمم على غيره مو
الكتاب السااريو  ،وتتحدد تائج الدراسة باآلتي :
 .1دالالت

دق وثبات أداة التحليل.

 .2عي ة المقاالت الماتارة.
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الفصل الثاني
األدب النظري والدراسات السابقة
يت اول هذا الف هل األدب ال ظهري للد ارسهة ،والهذي يقسهم إلهى قسهميو ،حيهث يت هاول الباحهث
ف ههي القس ههم األول ال ظري ههات الت ههي ت ههؤطر د ارس ههة الباح ههث ،والته هراث ال ظ ههري ال ههذي ع ههالج ال ههحافة
الساارة ،ثم القسم الثا ي ،ويتضمو عرضاً للدراسات السابقة ذات ال لة بموضوع الدراسة.

تمهيد:
حف يوم األحد األميركية  ،حيث أ در

ظهرت ال حافة الساارة بظهور
بولتزر في عام  1551م عددا أسبوعياً مو

حيفة "

وزيف

داي ويرلد" التي تميزت بكثرة الرسومات

وال ور والتقارير واألابار المثيرة  ،با ضافة إلى أو أول

فحة رسومات فكاهية "كوميكز " ،

أ بحت واة لم الت الرسومات الفكاهية( .الدليمي  )126 ،2511،ومو ثم أ در (هارولد
روس) عام 1920م م لة (ال يويوركر) ،التي اشتهرت برسومها الفكاهية وأابارها
(الدليمي ،2511،ص.)145
أما عو البلداو العربية فقد ظهرت ال حافة الساارة في م ر بال
التاسع عشر ،حيث

درت

ف الثا ي مو القرو

حف هزلية شتى تهتم اهتماماً عظيماً ب ا ب الفكاهة مو أبرزها

حيفة أبو ظارة التي أ شأها يعقوب

وع عام  1576في م ر  ،وا تقد فيها الاديوي حاكم

م ر في ذلك الوقت  ،وتوالت ال حافة الساارة بال مو حيث أ در يوسف حتاتة

حيفة تزيو
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فحتها األولى

ورة كاريكاتيرية ،وغيرها مو ال حف التي تت اول الحياة اال تماعية في م ر

بطابع السارية والفكاهة  .كذلك ظهرت

حف و م الت فكاهية في أماكو أار في الوطو

العربي مثل "حارة بلد ا والبغلة " و"حمارة ال بل" في سوريا و"الدبور "في لب او و"مرقعة اله دي" في
العراق واألسبوع الضاحك في المغرب (.شفيق.)141-45 ،2556 ،

الكتابة الساخرة في األردن:
الكتابة الساارة في األردو حديثة العهد قياساً إلى بعع الدول العربية األار كم ر
وسوريا ولب او والعراق ،ومو يتابع تاريخ ال حافة األرد ية عموماً ،والكتابة الساارة في هذه
ال حافة على و

الا وص ،ي د أ ها ،مو هة ،قد بدأت متأارة عو مثيالتها في بعع

الدول العربية (م ر وسورية تحديدا) ،ومو هة ثا ية ال تزال تحبو ،ولم تشهد سو القليل مو
ومبررات الماتلفة ،سواء تعلق األمر بعمق الدولة األرد ية الحديثة،
األقالم العميقة ،ولذلك أسباب
ّ
الحرّيات المتاحة لل حافة وغيرها مو وسائل التعبير .ولذلك ال بد مو التذكير بالسقف
أو بمستو
ّ
الم افع لحرية ال حافة األرد ية( .شبا ة ،)2514 ،واألكثر درة مو الكتابة الساارة هي الكتابة
عو الكتابة الساارة سواء الكتابة ال قدية أو التأرياية ،وهذا ليس بغريب ألو شأة ال حافة في تلك
الدول كا ت أسبق م ها في األردو الذي لم يعرف ال حافة إال بعد إ شاء إمارة شرق األردو العام
 1921مو االل

حيفة "الحق يعلو" التي كا ت ت در في مايم األمير عبد اهلل بو الحسيو

وكا ت تكتب باط اليد ،ثم ما هي إال بضع س وات حتى تم استقدام مطبعة مو القدس مك ت مو
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إ دار أول

حيفة أرد ية توافرت فيها أهم ا ائص ال حافة المعا رة وهي " ريدة الشرق

العربي" (عبيدات)14 ،2552 ،
وبالتدقيق في بعع الم ادر والم ار ع على شبكة ا تر ت ،فقد تبيو أو بعع الدول
العربية عرفت ال حافة الساارة م ذ القرو التاسع عشر وأوائل القرو العشريو ،وتشير بعع
الم ادر إلى أ

في م ر تحديدا يعد القرو التاسع عشر هو فترة الذروة الزدهار ال حافة

الساارة في م ر ،والتي كاو على رأسها ريدة "مسليات ومضحكات" التى أسسها يعقوب
عام  ،1577فأاذت الطابع الفكاهى الم ور ،وهى

وع

حيفة أسبوعية أدبية علمية بها محاورات

ظريفة ،و وادر لطيفة ،وفوائد مفيدة ،ومقاالت فريدة ،وق ائد ع يبة وأدوار غريبة .واستادم

وع

الكتابة الساارة والرسومات الكاريكاتيرية لعرع القضايا الوط ية تارة ،وللت ديد باالحتالل البريطا ي
تارة أار  ،لكو معظم كتابات ورسومات الكاريكاتيرية تسار مو الاديوي إسماعيل ،وحياة
ا سراف التي يعيشها هو وأب اؤه .ثم توالى بعد ذلك ظهور م موعة مو ال حف والم الت
الساارة ،مثل«:الت كيت والتبكيت» التي أسسها عبد اهلل ال ديم و درت عام  ، 1551و ريدة
"األستاذ"  ،1592و"حمارة م يتي" التى

درت عام  1955ومؤسسها محمد توفيق ،التي ها م

فيها كبار الشا يات بأسلوب ضاحك .وفى أوائل القرو العشريو

در عدد كبير مو الم الت

الساارة على رأسها "البعكوكة" ،و"االث يو" و"الد يا" ،و"ألف كتة و كتة" و"كلمة و ص"،
و"الكشكول" التي اهتمت بالفكاهة السياسية حتى أ ها ها مت سعد زغلول ،وكا ت ت تقد سياسة
حزب الوفد بال ور الكاريكاتيرية( .رضواو)2512 ،

- 12 -

وتشير سهام الش يري إلى ال حافة الساارة في الم طقة العربية ولدت بميالد ال حافة
الساارة في م ر العام  ،1577والتي تميزت ،بال قد الالذع البارع الذي ابدع ( يعقوب

وع)

في م لت ( ابو ظارة) كالما ورسما ،ثم م لة (الت كيت والتبكيت) التي أ درها ( عبد اهلل ال ديم)
والتي عدت مو أشهر الم الت الفكاهية في م ر ،تلتها
في الحياة السياسية وا

حف ساارة أار كاو لها دو ار بالغاً

تماعية وا قت ادية .أما في تو س فإو ال حافة الساارة فيها قد تأثرت

بال حافة الم رية الساارة ،إذ دالت ميداو الفكاهة مستعي ة باللغة الدار ة في ت اول
الموضوعات مما كاو ل األثر األكبر في قد تو هات الحكومة ،وفي سوريا كاو مولد ال حافة
الساارة كما في العراق بعد ا قالب الدستوري العثما ي عام  ،1955تلتها إ دار

حف ساارة

وفكاهية وهو حال ال حف الساارة في األردو وفي المغرب العربي ،وال زائر ،وفلسطيو ،وغيرها.
(الش يري)2515 ،
أما في العراق فقد ظهر عدد كبير مو ال حف الساارة بدءا مو العام  ،1959كاو أولها
ريدة (مرقعة اله دي) التي عدت فاتحة ال حافة الساارة في العراق ،ثم ريدة (ال وادر) ،و ريدة
( كة باز) ،وم لة (الغرائب) ،وم لة (الر افة) و ريدة (بابل) ،و (البدائع) ،و(المراقب) و( حا
الرومي) و(األدب) ،و(الهزل) ،و (ك اس الشوارع) ،و( بالك) ،و(المداعب) ،و(التهذيب) ،و(سي ما
الحياة) ،و( د

الحقائق) ،و(البرهاو) ،و(ال اظرة) ،و(ال اقد) ،و(الشباب) ،و(م لة الرياحيو)،

و( ريدة الر افة) ،و(حبزبوز) ،و(بهلول) ،و( ريدة ابو احمد) ،و(م لة القسطاس)،
و(الع دليب) ،و( ريدة ال ديم) ،و(ابو الشمقمق) ،و(المداعب)( ،الش يري.)2515 ،
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أما في األردو ،فقد بدأت ال حافة بمسيرة التطور بموازاة تقدم مسارات التعليم والثقافة
واألدب وما شهدت المملكة مو ت مية شاملة عبر العقود الماضية ،ومع ما

احب ذلك مو

مظاهر إي ابية وأار سلبية ،فقد بدأ مط الكتابة الساارة يتبلور م ذ ثما ي يات القرو الماضي،
وكاو "محمد طُ َملي " أبرز رواد هذا ال مط ال حفي مو المقاالت أو الق ص والاواطر التي
تقترب مو األدب أحيا اً أكثر مو اقترابها للرأي ،وعكست مقاالت محمد طُملي لو ا ديداً فريداً في
الكتابة الساارة التي تفيع بالم اررة ،لذلك فقد عد طُملي  -فيما بعد  -بمثابة األب الروحي للكتابة
ال حفية الساارة ،وير بعضهم أو أهمية طملي تكمو في كو
األدب ،وعالم الق ة الق يرة تحديدا ،إذ إ

اء إلى ال حافة مو عالم

أ در عددا مو الم موعات الق

ية المميزة قبل

داول عالم ال حافة ،بي ها م موعة "يحدث لي دوو سائر ال اس" ،في عام  2554باالشتراك مع
رسام الكاريكاتير عماد ح اج( .شبا ة )2514 ،وير

زي أبو ضال أوُ طملي هو بال م ازع

مؤسس الكتابة الساارة االحترافية اليومية المتوا لة ،وهو يؤكد في كتاب (السااروو) أو ميع
المع ييو ي معوو على ريادة طُملي  ،كما أ معوا على فرادة

وت وتميزه الذي ال ي اري في أحد،

ويورد في ذلك عدة شهادات لكتاب وأدباء و حفييو ،وم ها شهادة أحمد أبو اليل الذي يقول:
"ابتكر طُملي شيئا اا اً ب لم يستطع أحد أو يقلده .ويؤكد أحمد حسو الزعبي بأو "محمد طُملي
شق طريق الااص ب والماتلف عو بقية الكتاب السااريو" ،بي ما ي في محمد طُملي بشدة تهمة
ممارست للكتابة الساارة ..ويقول أ ا اد وملتزم ومو أ ول ماركسية وما زلت فيها ،ه اك فرق
بيو أو تكوو ذكياً وأو تكوو مهر اً( ...أبو ضال.)05 -45 ،
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وفي أيام ا الحالية فإو الكتاب المعروفيو الذيو يكتبوو في وسائل ال شر الماتلفة هم:
أحمد حسو الزعبي ،يوسف غيشاو ،أحمد أبو اليل ،بي ما ظهر كتاب آاروو يقدموو المقال
الساار أحيا اً إلى ا ب أشكال أار مو الكتابة ال ادة أو ال حفية أو األدبية ،وم هم :إبراهيم
ابر ،وكامل

يرات ،وطلعت ش اعة ،وسامي الزبيدي ،وعبد الهادي ار ي الم الي ،وه د

اليفات ،وسبقهم في ذلك الكاتب ال حفي فاري قعوار الذي شر ل م لد "األعمال الساارة"،
كاو مت وع ا تاج ما بيو المقال السياسي وا

لك

تماعي والق ة الق يرة وال قد األدبي ،وكذا

الكاتب موسى حوامدة الذي كتب مقاالت ساارة في عدة
الحوامدة كاو يكتب مقاالً ساا اًر في وقت مبكر في

حف لك اشتهر بكو شاع اًر ،مع أو

حيفة العرب اليوم االل أواسط تسعي يات

القرو الماضي ب حبة يوسف غيشاو وكتاب آاروو ،ولموسى الحوامدة م موعة ساارة بع واو
"اباص الضائع" ،و مو الذيو كتبوا المقال الساار – أيضاً -حس ي عايش الذي

در ل كتابيو

هما " :ارج ولم يعد" (عو العقل العربي) ،وتطريس في مئة قول وفعل" .وفي مقابلت  ،يقول
الزعبي حول عدد الكتاب السااروو " عم الكتاب السااروو بازدياد ومع مواقع التوا ل اال تماعي
ار لدي ا  9مالييو كاتب ساار و 55قاريء..واق د بالثالثيو قارئ الحكومة...أل هم هم مو
يلهم هذا الشعب كل هذه السارية( ...الزعبي ،مقابلة)2510 ،
وي
هي:

ف زي أبو ضال الكتاب السااريو األرد ييو في ثالث مدارس أو ثالثة ات اهات
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 -1األدب الساخر اإلبداعي:
وهي ترتبط با بداع األدبي وا ائ

المعروفة ،ويعد محمد طُملي أبرز رواد هذا

االت اه ،وفي مدرسة طُملي لتقي مع إبراهيم ابر ،وأحمد حسو الزعبي.
 -1الكتابة الساخرة الشعبية:
إو مر عية هذا االت اه هي الحكاية الشعبية والتراثية ،وربما حادثة حديثة تستدرج الكتابة
الساارة ،ومو هذا االت اه الكاتباو يوسف غيشاو وكامل

يرات .وعبد الهادي الم الي.

 -2اإلبداع اللغوي الساخر:
ي هل هذا االت اه مو اللغة والتراث الفولكلوري الريفي األرد ي ،فهو أقرب ألو يعتمد على
ا ثروبولو يا الم تمع األرد ي ،ويمثل هذا االت اه أحمد أبو اليل ،وأحمد حسو الزعبي الذي ي هل
مو المفردات والتعبيرات وال ور الريفية ،إال أو الزعبي ،وب هد واض ؛ ي

حو تقديم ص

إبداعي ،في الكثير مو تهاويم الشعر وا زياحات وكمائ  ،حيث ال يكتفي بم رد كتابة مقالة
ساارة.
ورغم التبايو ال سبي في المر عيات واألساليب بيو هذه المدارس ،فإ ها بمعظمها تغرف
مو التراث الشعبي ،ومو مو ودات ومكو ات اال تماعية ،ومو البديهي – كما يؤكد زي أبو
ضال – أو الكتابة الساارة ال يمكو أو تتغرب أو تذهب إلى متاهات ال اب المثقفة ،إ ها مو
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الشعب وب وت الشعب والى الشعب ،وبالتالي فكل كتابة ساارة حقيقية هي كتابة شعبية تت ل
بوشائج وثيقة بالقضايا والهموم اال تماعية( .أبو ضال)55 ،2515،
على أ ي ب التركيز على أهم مالم الكتابة الساارة بتمييزها عو الكتابة الضاحكة أو
الهزلية ،فالكتابة الساارة تأاذ على عاتقها مهمة كبيرة تتمثل في ال قد والكشف ،ال قد بمفهوم
الواسع بما يسهم في كشف السلبيات واألاطاء واال حرافات ،سواء أكا ت في الم ال السياسي أم
في الم ال االقت ادي أم في الم ال اال تماعي...الخ ،وهذه المهمة ت درج في طاق وظائف
ال حافة في (التعريف على البيئة) بما فيها مو مااطر وسلبيات ،و (الت شئة اال تماعية) التي
تحث على الفضيلة والتماسك وتعزيز القيم السامية أو القيم االي ابية كقيم االستقامة والعدل
وال دق و بذ القيم والسلوكيات السلبية مثل قيم االستهالك أو قيم االستعراع أو قيم الثأر ...الخ.
ومو ه ا رد يوسف غيشاو على ما يتهموو الكتاب السااروو بأ هم ال يروو ال

ف المليء مو

الكأس ..وأ هم يركزوو على السلبيات وي سوو ا ي ابيات ...فقد كتب في إحد مقاالت ""اعتقد أو
ال اقد هو أكثر رحمة ببلده مو المسحج والم فق لكل شيء ،وأو ال اقد حتى لو بالغ في ال قد ،
فهو يقوم بذلك مو أ ل تعرية العيوب و علها أكثر قباحة ،حتى ستطيع االبتعاد ع ها وت اوزها،
بدل أو غطيها بمساحيق المدح والرياء والمداه ة الحمقاء.
الذيو يكسروو الدول هم الم فقوو الذيو يزي وو الباطل للمسؤوليو ،حتى ي دق هؤالء
بأ هم عباقرة ،وأو أفعالهم الحمقاء هي قمة العبقرية ،فيتهتك ال سيج اال تماعي ،وتتحلل مؤسسات
الدولة بسبب الفساد وا فساد والتسيب المسكوت ع ..المغطى بطبقة حلوة مو الرياء القاتل ،فتقع
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الكارثة ،فيراقبها المسؤول بدهشة  ،ويعتقد حتى آار لحظة أو المواطو هو م رد اكر ميل ..أو
ي حو في الثا ية األايرة وي رخ :اآلو فهمتكم".
وأ تم … ..ومع اعتراف ا بحقكم في ال قد ،أما آو لكم أو تفهمو ا ،وتدركوا أو ال قد هو
الذي ي ل االعو اج وي قذ الدول والمؤسسات مو الفساد والت ار ع؟
أما آو لكم أو تعرفوا أو ال قد -حتى المبالغ في  -لم يدمر أي م تمع يوما ،إ ما المدح
المبالغ في هو المدمر والمفسد ،أبد الدهر؟
لذلك ير بعع الكتاب أو المقال ال حفي يقوم بدور أو وظيفة العيو المراقبة القادرة
على كشف اال حرافات والاطط والتبليغ ع ها في ال حافة على و

السرعة( .فضالة،2510 ،

 ) 22وهذا ي درج في الوظيفة األساس األكبر لل حافة أال وهي وظيفة الرقابة على الشأو العام
وعلى سالمة تماسك الم تمع والحفاظ على قيم االي ابية و بذ القيم السلبية والمشاركة في التو ي
وا رشاد والترفي وغير ذلك مو الوظائف التي تقوم بها وسائل ا عالم عموماً .وبذلك فإو حدود
المقالة ال تتوقف ع د الابر أو ا ابار ،فهي تحليل وربط واست تاج وحكم ،فلذلك ال بد لها مو أو
تارج مو إطار الوقائع واألحداث إلى إطار التوسع في األسباب وال تائج وتقديم المغز
واستاالص العبر ،ولذلك فإو المقالة ال حفية هي أقرب إلى العمل الفكري والمستو ال ظري مو
الابر المرتبط بواقعية األحداث( .الفار )2556،245،وهذا ما تفعل مقاالت أحمد حسو الزعبي
إلى حد كبير كما سيتبيو في تحليل عي ة الدراسة مو المقاالت.
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تجربة الكاتب أحمد حسن الزعبي:
ولد أحمد حسو الزعبي في مدي ة الرمثا ،وح ل على بكالوريوس محاسبة وعمل لبضع
س وات في الاليج العربي ،وبدأ الكتابة في بعع
العام  2554للعمل كاتباً

حف ا مارات العربية المتحدة ،ثم ا تقل م ذ

حفياً في ريدة "الرأي" األرد ية .ومو مؤلفات الم شورة:

 سواليف .2556 ،ويضم هذا الكتاب م موعة مو المقاالت التي تم شرها أو م عت مو ال شر. الممعوط.2555 ، أو  ..اع وطو".2511 ،تأثر الزعبي بقراءات متعددة ،وفي مقابلت يشير إلى أ
الماغوط المو عة والبسيطة والملتزمة  ،لدي
الزعبي فس إلى أ

تعلم م

أع ب

دا بسارية محمد

فس شعري ميل في السارية وديمومة ،وقد أشار

ا ك إذا أردت أو تكتب

اً مو األدب الساار ا عل ي ام على

وسادة الالود( ...الزعبي ،مقابلة)2510 ،
شهدت أعمال الزعبي قفزة أو مرحلة

ديدة حي ما تعاوو مع رسام الكاريكاتير عماد

ح اج ،والممثل الساار موسى ح ازيو في إ تاج بعع األعمال الف ية التي تعتمد على الرسم
الكاريكاتيري وعلى ال وت وعلى شا ية "أبو
أعمال الماتلفة في س وات سابقة.

قر" التي حتها الف او موسى ح ازيو عبر
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إو الثالثي الذي كو كل مو الرسام الكاريكاتوري أسامة ح اج والف او موسى ح ازيو،
يعد سابقة في الوطو العربي ،فت اغ رسمة كاريكاتورية كل اث يو
والكاتب أحمد حسو الزعبيّ ،
وأربعاء ت شر في
شا ية “أبو

حيفة “الرأي” مو اطوط ح اج وأفكار الزعبي وح ازيو ،فيما ي سد ح ازيو
قر” بطل الكاريكاتور ...ولم يقت ر التعاوو بيو الزعبي وح ازيو على

الرسومات الكريكاتورية ،فقد كتب الزعبي مع الكاتب محمد بطوش لوحات مسلسل الكرتو ي
“شوفت عي ك” الذي قام بتمثيل ح ازيو ،كما أ هما مستمراو في إ تاج كليبات سياسية ساارة،
با ضافة إلى التفكير بتطوير تلك الفكرة إلى مسلسل درامي سياسي ا تماعي مكوو مو 95
لوحة ،والى اآلو ي تظراو هة داعمة أو شركة إ تاج لير هذا العمل ال ور( .عيو يوز)2515 ،
كذلك فقد شارك الزعبي شاطات ف ية وأدبية أار مثل كتابة ال

وص المسرحية

كمسرحية "اآلو فهمتكم" التي يؤديها الف او موسى ح ازيو ب حبة عدد مو الممثليو ،وشارك
الزعبي مع ح ازيو في إعداد وتأدية برامج إذاعية وأار تلفزيو ية تقوم على السارية وال قد،
مقدماو في ذلك ت رب فريدة تزاوج بيو الكلمة الهادفة وال ورة المشا ة ،مما يوفر للمشاهد أو
المستمع برامج ساارة وممتعة في اآلو فس  .كذلك قدم الث ائي أعماالً غ ائية ساارة م ها مثالً
أغ ية سياسية بع واو "ال تش ب" يساراو مو االلها بالواقع العالمي والدموية التي تطغى على
العالم في هذا الوقت" ،ال تش ب" مو غ اء الف او موسى ح ازيو وكلمات أحمد حسو الزعبي.
ويأتي مثل هذا العمل الف ي ضمو بر امج إذاعي أسبوعي ذاعة روتا ا .فيما قدم الزعبي بالتعاوو
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مع ال حفي سلطاو الع لو ي البر امج التلفزيو ي األسبوعي "مو  ...سف بلدي؟" الذي كاو يبث
مو االل ق اة رؤيا أسبوعياً م ذ بداية العام .2510
تميزت أعمال الزعبي الف ية ا ذاعية والتلفزيو ية بالروح ال قدية الساارة مو االل الكلمة
وال ورة والموقف ،وقد تمكو مع شركائ مو توظيف ا مكا يات الف ية لل ورة المتلفزة أحسو
توظيف ،ما حقق لبرام
أما

التلفزيو ية وا ذاعية شعبية كبيرة.

وص الزعبي ال حفية فقد امتازت بعدة مالم تتبد

أهمها في كتاب "أو ...

اع وطو" ،فهو مع كل ما تاتز الكتابة الساارة مو أساليب وامكا ات ،ففي شعرية المحمديو
طُملي والماغوط بكل ما فيها مو كمائو اللغة والتباس الكلمات وا زياحات المع ى عو المألوف
بات اه م ح يات الدهشة المبدعة ،ولكو حو الهدف دائماً ،ومع شعرية طُملي وت يحات الماغوط
يشارك زميل يوسف غيشاو في ال هل مو التراث الشعبي بما في مو حكمة الزمو عبر األحداث.
لكو الزعبي ليس أياً مو هؤالء ،وال هم م تمعوو أيضاً ،إ

سيج وحده ،متفرد أو

أدبية اا ة ب دوو غيره أيضاً( .أبو ضال.)92 -57 ،2515،

احب هوية
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مفهوم الشخصية والكاريكاتير:
مفهوم الشخصية :Personality
الشا هية مفههوم ولفهظ شهائع االسههتادام بهيو ال هاس عامهة ولههد المتا

هيو فهي علهوم اله فس

واال تمه ههاع واال ثروبولو يه هها والتربيه ههة والفلسه ههفة وا عه ههالم ،ويشه ههار إله ههى تعه ههدد تعريفه ههات الشا ه ههية
ا و اً في ميداو علم ال فس ،و شير مو تلك التعريفات إلى ما يأتي:
 الشا هية م موعهة ال هفات ال سهمية والعقليهة واال فعاليهة اال تماعيهة التهي تظههر فهي العالقهاتاال تماعية لفرد بعي وتميزه عو غيره.
 الشا ههية ه ههي م م ههوع الس ههلوكيات واألفك ههار والمعتق ههدات وال ههدوافع والتو ه ههات وأس ههاليب التفكي ههروا حسههاس واتاههاذ الق ه اررات التههي تميههز الشههاص ،وتكههوو ثابتههة سههبياً مههو وقههت آلاههر ومههو وضههع
آلار.
 والشا ية -حسب تعرف لفورد -هي ال موذج العام للسلوك الكلهي للفهرد .بي مها يؤكهد "ألبهورت"أو الشا ية هي الت ظيم الدي امي للفهرد لتلهك األ ههزة ال سهمية وال فسهية التهي تحهدث طابعه الفريهد
في التوافق مع بيئت  ( .ال )9-5 ،2557 ،
كذلك يشير أبو عرقوب ( )1995إلى أو الشا ية تقوم بشكل مو أشكال االت ال وهو االت هال
الذاتي ،وهو االت ال الذي يتم بيو الفهرد وذاته  ،ويهتم االت هال الهذاتي بهأو تقهوم الحهواس ا سها ية
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م ههو س ههمع وب ههر وش ههم وذوق ولم ههس باس ههتقبال رس ههائل ات ههالية ،فترس ههلها عب ههر وس ههيلة االت ههال
ا سهها ي "ال هههاز الع ههبي" إلههى الههدماغ ،ويقههوم الههدماغ بههدوره بتحليههل وتفسههير وفهههم معهها ي هههذه
الرسائل عهو طريهق العمليهات الدااليهة ،ومهو ثهم االسهت ابة لهها بالشهعور والتفكيهر ومها إلهى ذلهك مهو
است ابات عقلية أو حركية ماتلفة بااتالف المثيرات أو الرسائل االت الية الواردة.
مههو احيههة أاههر  ،يالحههظ أو سههمات الشا ههية فههي ال
تاتلف ع ها في ال

ههوص السههاارة المعههدة لل شههر ال ههحفي ال

وص المعدة للدراما ،إذ يهتم معظم كتاب الدراما بثالثة أبعاد للشا هية ههي:

البعه ه ههد المه ه ههادي أو الكي ه ه ههاو ال سه ه ههمي  ،Physicalوالبعه ه ههد اال تم ه ه ههاعي  ،Socialوالبعه ه ههد ال فس ه ه ههي
( .Psychologicalمهراد .)112 ،2554 ،غيههر أو المقههال السههاار قلههيالً مهها يههتم بالبعههد ال سههمي
أو الفيزيولهو ي أل ه يركهز ههل اهتمامه إمهها علهى الحههدث أو الموضهوع ،أو علههى القهيم ذات العالقههة
أو العبر المستال ة ،هذا عالوة على أو المساحة ال غيرة للمقال في ال حف ،ال تسهم للكاتهب
التوسع فهي و هف تلهك السهمات التهي قهد ال يكهوو لهها تهأثير مباشهر فهي طبيعهة الموضهوع المطهروح
في المقال.
إو تق يههة ب ههاء الشا ههيات فههي الكتابههة السههاارة لههها فوائههد عديههدة م ههها تقريههب الفك هرة إلههى ذهههو
السهامع أو القههارئ أو المشههاهد ،أي تشهايص الفكهرة فههي شهاص أو سههلوك ذلههك الشهاص ،ومههو ه هها
تأتي فعالية األعمهال المسهرحية و ماليتهها  ،ومهو ه ها يكتسهب ههذا اله مط مهو التشهايص أهميهة فهي
ت سيد ماذج  Modelsالتعلم اال تماعي  ،سواء أكا ت سلبية أم إي ابية أم ماتلطة أو مركبة.
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نظرية النموذج وشخصيات أحمد حسن الزعبي:
ظرية ال ماذج أو التعلم بال ماذج أو القدوة هي ظرية ا تماعية تربوية في أساس شأتها،
ويمكو االستفادة مو افتراضات هذه ال ظرية وما تو لت إلي مو تائج في م االت عديدة م ها
األدب وال حافة واالت ال عموماً.
ت تمي ظرية ال ماذج إلى ظريات التعلم اال تماعي  Social Learningالتي تهتم
بدراسة كيفية اكتساب ال اس ألشكال السلوك الماتلفة التي تحدث تي ة عملية التعلم في إطار
البيئة اال تماعية .وتقوم هذه ال ظرية على افتراع رئيس مفاده أو تعرع الفرد ل ماذج السلوك
التي تعرضها وسائل ا عالم يقدم للفرد م د اًر مو م ادر التعلم اال تماعي(.مراد،2511 ،
تعد مو أهم
 )145ويكاد مفهوم التعلم اال تماعي يتطابق مع مفهوم الت شئة اال تماعية التي ّ
وظائف االت ال التي تؤديها وسائل ا عالم ،كما أشار لذلك رواد علوم االت ال مثل ولبر شرام
والزارسفيلد وغيرهم ،ومو هذا الم طلق فقد عرف إبراهيم أبو عرقوب االت ال بأ

عملية تفاعل

ا تماعي  Social Interactionتهدف إلى تقوية ال الت اال تماعية في الم تمع عو طريق
تبادل المعلومات واألفكار والمشاعر التي تؤدي إلى التفاهم والتعاطف والتحابب أو التباغع( .أبو
عرقوب)17 ،1995 ،
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وقههد عههدت ظريههة ال مههوذج كمسههاهمة كبههر فههي فهههم الطريقههة التههي تسههتطيع وسههائل ا عههالم
عو طريقها أو تلعب دو اًر في عملية التطور اال تماعي للفرد ،ورغم أو ألبرت با دو ار

هاحب ههذه

ال ظرية لم يطلق عليها هذا االسم ،فقد تو ل إليها هو ومساعده في الستي يات مو القهرو العشهريو
ك زء مو ظرية أشمل للتعلم اال تماعي( .ديفلير وروكيتش)297 ،1992،
يشير مكاوي والسيد ( )2512 ،574إلى أو ه اك

لة قوية بيو ظاهرة التعلم واالت ال،

ألو هههدف الم ههدر مههو االت ههال هههو – عههادة – تغييههر سههلوك المتلقههي ،أي يريههد أو ي عله يههتعلم.
بمع ههى أاههر فههإو ا عههالم الهههادف الماطههط ،وهههو بالضههرورة هادف هاً وماططهاً ،ال بههد أو يهههدف إلههى
التغييههر والتعههديل ،وهههذا ي طبههق علههى سههلوك األف هراد وال ماعههات والمؤسسههات واأل ظمههة أيض هاً .وه هها
تؤكد ظريات التعلم على أو وسائل ا عالم تقوم بدورها في إعداد المعها ي و شهرها ،ويقهوم المتلقهي
بههدوره فههي اكتسههاب هههذه المعهها ي مههو اههالل عمليههة الههتعلم وتأثيرههها فههي أ ماطه السههلوكية سهواء أكههاو
ذلك التأثير سريعاً أم بطيئاً ،قوياً أم معتدالً .لذلك فقد عدت ال ظرية مو أهم ظريات التعلم التي تم
تطويرههها لتفسههير اكتسههاب األ مههاط السههلوكية مههو اههالل التعههرع إلههى وسههائل ا عههالم ب ههفة عامههة
والتلفزيوو ب فة اا ة.
و اءت ظرية التعلم بالمالحظة أو مو االل المحاكاة Social Learning Through
 Imitationالتي قدمها ألبرت با دو ار  A. Banduraوزمالؤه في بداية الستي يات ،لتت اول بالتحديد
مالحظههة سههلوك اآلا هريو ،والمحاكههاة

 Imitationواعتبههارهم مههاذج أو قههدوة للسههلوك المكتسههب أو

االقتههداء بال مههاذج ،إذ قههد يكههوو لالقتههداء بال مههاذج أو ال مذ ههة  Modelingتههأثي اًر كبي ه اًر فههي اكتسههاب
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األ ماط السلوكية شأ ها شأو الابرة المباشهرة للفهرد فهي المواقهف الماتلفهة( .مكهاوي والسهيد،2512 ،
 )577كههذلك ،يعههد الههتعلم بالمالحظههة أحههد طههرق ثههالث يههتم بواسههطتها الههتعلم اال تمههاعي مههو ا هالل
التعههرع لوسههائل ا عههالم با ضههافة إلههى التههأثيرات الما عههة  Inhibitory Learningالتههي تههتم مههو
مشاهدة تقديم ال موذج في وضع العقاب على سلوك ما غير مرغوب ،ما يؤدي إلى عزوف أو عدم
المالحظ بهذا السلوك ،ب ا ب التأثيرات المحفزة التي تدفع المالحظ إلهى القيهام بسهلوك ال مهوذج
قيام ُ
الذي كوفئ( .عبد الحميد .)207-206 ،1997،ويشير الباحثاو مليفيو ديفلير وروكيتش إ ع هد
البحث عو كيفية اكتساب أشكال ديدة للسلوك تي ة التعرع لوسائل ا عالم ،فإو لب الموضوع
هههو "عمليههة ال مههوذج" ،وباات ههار ،فههإو هههذه العمليههة تتههألف مههو م ارحههل عديههدة يمكههو تلا ههيها فههي
العبارات التالية( :ديفلير وروكيتش)1995،555،
 -1يالحظ أحهد أفهراد مههور المسهتمعيو أو المشهاهديو أو القهراء أو شا هاً ( موذ هاً) يشهترك فهي
موذج للت رف في محتو إعالمي.
 -2يتعرف المالحظ على ال موذج ويتماثل مع  ،أي يعتقد أ (أو أ ها) تشب ال موذج ،أو يريد أو
يكوو مثل ال موذج ،أو ير ال موذج ذاباً وأ

دير بأو يقلده.

اع ،أو ي ل إلى است تاج بدوو وعي ،أو الشاص الذي يالحظ  ،أو أو
المالحظ وهو و ٍ
 -5يدرك ُ
الس ههلوك المو ههوف س ههيكوو مفي ههداً له ه  ،أي أو الش ههاص يعتق ههد أو ه ههذا الس ههلوك ي ههؤدي إل ههى ت ههائج
مرغوب فيها إذا قلد هذا السلوك في موقف معيو.
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 -4يتههذكر الشههاص ت هرفات ال مههوذج ع ههدما يوا ه الظههروف التههي تحههدث ا ع ههها (موقههف التههأثير)،
ويتاذ السلوك الذي اقت ع ب كوسيلة لالست ابة لهذا الموقف.
 -0وع د اتااذ هذا السلوك في موا هة موقف التأثير ،يؤدي ذلك إلى شهعور الفهرد بهبعع ال ارحهة،
أو المكافأة ،أو الرضا ،وهكذا تتكوو الرابطة بيو هذه المؤثرات واالست ابة المستوحاة مهو ال مهوذج،
ويزداد تدعيمها.
 -6ويزيد إعادة الدعم ا ي ابي مهو احتمهال اسهتادام الفهرد ههذا ال شهاط السهلوكي باسهتمرار كوسهيلة
لالست ابة لمواقف مشابهة.
وثمههة دواع و يه ههة العتم ههاد الكتاب ههة الس ههاارة علههى الشا ههيات الواقعي ههة أو المتايل ههة الت ههي
يرسههمها الكاتههب مههو مايلته بعههد أو ي هههل مالمحههها مههو الم تمههع الههذي يعههيش في ه  ،وهههذا مهها يماثههل
الب ههاء الههدرامي والمسههرحي مههو حيههث االرتكههاز علههى الشههاوص ،لكههو ذلههك ال يم ههع القههول إو أ ماطهاً
أاههر للكتابههة السههاارة ،تعتمههد علههى الحههدث فسه  ،علههى دالالته  ،وعلههى تائ ه أكثههر مههو اعتمادههها
على الشا يات.
لقههد احتههاج أحمههد الزعبههي لكههي يمههرر مواقفه وترمي ازته إلههى ابتكههار شا ههيات شههعبية حاملههة
لهههذه المواقههف والههدالالت مثههل شا ههية "كرم ههة العلههي" وشا ههية "أبههو يحيههى" القليلههة الظه ههور ،أو
شا ههيات أاههر قههد يههأتي بههها مههو التهراث األرد ههي أو العربههي بعههد أو ي ههد فيههها عبهرة ت طبههق علههى
الواقه ههع اله ههذي يتحه ههدث ع ه ه  ،ومه ههو أمثله ههة ذله ههك  :شا ه ههية أحمه ههد شه ههقير فه ههي تلفزيه ههوو  Mbcالته ههي
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استحضههرها الزعبههي لتكههوو قههدوة ومههثالً فههي الههدعوة إلههى الههديو بههالتي هههي أحسههو ،أو بتمثيههل قههدوة
للشههباب العربههي ،وه ههاك الشا ههية السههلبية التههي استحضههر مههثال لههها شا ههية ال ائههب اللب هها ي الههذي
كاو ُيعرف ب مت المطبق أث اء مهداوالت البرلمهاو ،1إذ يؤكهد الزعبهي علهى ضهرورة و هود مثهل ههذه
الشا يات الكاريكاتورية لطهرح األفكهار والبعهد عهو أسهلوب الت ظيهر مشهبها تلهك الشا هيات بهدمى
مسههرح الع هرائس" ،ومثههل هههذه الشا ههيات

ههدها لههد رسههامي الكاريكههاتير مثههل شا هيات ح ظلههة

وفاطم ههة الفلسه ههطي ية ع هههد هها ي العله ههي ،وشا هههية أب ههو مح ههوب ع ههد عم ههاد ح ه ههاج  ..وغيه ههرهم
الكثيههروو .و ههد مثههل تلههك الشا ههيات فههي المسههرح األرد ههي والههدراما التلفزيو يههة ،فشا ههية "سههمعة"
وشا ية "أبو

قر" التي قدمهما الف او موسى ح ازيو أ بحتا شا يتيو معروفتيو ومحبوبتيو

أيض هاً لل مهههور األرد ههي وبعههع ال مهههور العربههي ،ومههو االلهمهها ضههحك الم هواطو كثي ه اًر كمهها بكههى
وحههزو وس ههار ،كههذلك شا ههية "الح ههاج غافههل" الت ههي قههدمها الف ههاو األرد ههي حسههيو طبيش ههات الت ههي
أ ههبحت أيقو ههة توظههف فههي عديههد الب هرامج واأل شههطة وحتههى ا عال ههات الت اريههة واعال ههات ا رشههاد
اال تم ههاعي وال ههحي والبيئ ههي...الخ ،وه ههي تمت ههاز بع ههدد م ههو الا ههائص مث ههل العفوي ههة والبس ههاطة
وال ههدق إل ههى ا ههب ال ق ههد اال تم ههاعي ال ههريء ،ومث ههل تل ههك الشا ههيات م ههثال شا ههيتي (زع ههل
واضراء) الالتي بلورهما الف ا او حسو السبايلة و ار يا اسماعيل في الدراما التلفزيو ية األرد ية..
لقد حت الزعبي شا يات الاا ة ،وبات بعضها شريكاً أو فاعالً في الحياة العامة،
يمكو آلاريو االستشهاد بأقوالهم أو أفعالهم ومواقفهم ،وأهم تلك الشا يات ع د الكاتب الزعبي
1

 -الزعبي  ،أحمد حسو" )2514( ،ف يلة ال مت" ،ريدة الرأي ،تاريخ ال شر :االحد .55-55-2514
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كا ت شا يتي "أبو يحيى" الذي يمثل موذج المواطو األرد ي بما في مو إي ابية وسلبية ،و
"كرمة العلي" تلك المرأة التي تتسم بقدر كبير مو الحكمة واأل الة ،وقد ا تشر

يتها بيو ال اس

وأ بحت علماً رغم أ ها قد ال تكوو شا ية حقيقية محددة ،لذلك كثرت – في مرحلة ما-
األسئلة الم اشدة للكاتب لإلف اح عو حقيقة هذه الشا ية ،وذهب بعع ال اس بعيداً ليطابقوا
بيو هذه الشا ية و ساء يعرفو هو كما ح ل في مقال شر على موقع (الرمثا ت )2515 ،إذ
ادعى عدد مو القراء أو شا ية كرمة العلي هي شا ية حقيقية تمت ب الت قرابة لبعضهم.
فيما دار ال دل أو ال هد الذي يعبر ع

عدد كبير مو المعلقيو القراء حول طبيعة شا ية

"كرمة العلي" ،هل هي حقيقية أم متايلة؟ هل هي زو ة الكاتب أو والدت أو دت ؟ .لذلك فقد شكا
الزعبي فس مو فضول ال اس لمعرفة حقيقة شا ية "كرمة العلي" للدر ة التي علت بعضهم
يوا ل االت ال عبر الهاتف كل يوم

باحاً لبضعة أسابيع سائالً عو الشا ية وماذا تفعل في

تلك الساعة .غير أو الكاتب في أحد مقاالت يكشف بشكل

ري عو حقيقة كرمة العلي ،وي عاها

إلى ال اس بعد أو كابدت المرع في أحد المستشفيات ،إ ها والدت " :شياة عواد العبد الرزاق
الزعبي أو كرمة العلي ال فرق.)*(".
ورغم أو الكاتب الزعبي لم يعطّ لكرمة العلي أدوا اًر حيوية مهمة ،إال أو بروزها كاو يأتي
في الوقت الحرج في هاية المقال ،وهي تظهر غالباً كشا ية

امتة ال تتحدث ،مع ذلك فهي

تكتسب أهمية استث ائية بيو الشا يات ،وفي عالقة الكاتب بهذه الشا ية ،فالكاتب ي اشدها أو
(*) الزعبي ،أحمد حسو (" )2514مو الي از حوراو" ،ريدة الرأي2514-6-10 ،
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يطلب م ها شيئا محدداً (غطي ي يا كرمة العلي) ،وهي عبارة يستادمها الكاتب للداللة على
مر ف ي في الواقع ،أو مما استال
إحباط مما ّ

مو ت اول موضوع معيو يتعلق بظاهرة سلبية،

ويبدو أو هذه العبارة مستوحاة مو عبارة الزعيم الم ري الشهير (سعد زغلول) الذي كاو
يقول فيها "غطي ي يا

فية ،مفيش فايدة" .وهذا ما أقره الكاتب في المقابلة حي ما أكد أو العبارة

"هي العبارة المؤرد ة مو مقولة سعد زغلول الشهيرة" (الزعبي ،مقابلة ،)2510 ،ومو الواض أو
هذه العبارة تكتسب أهميتها وقوتها مو داللتها على سوء الوضع أو سوء الحال العام الذي عاي
الكاتب ب فس  ،وهذا قمة ال قد مع

رعة واضحة مو ا حباط ،أو لتأكيد أو المشكلة كبيرة،

والمعضلة مستع ية تحتاج إلى هد أكبر .وفي ذلك يكتب في أحد مقاالت "فكلما حا ر ي
اليأس أو ها م ي التكميم ..

رات على الورق غطي ي يا «كرمة العلي» ما فيش فايدة ..فأرتاح

وأدفأ بها")*( ..وقد وردت عبارة غطي ي يا كرمة العلي بعدة أشكال م ها "غطي ي يا كرمة العلي"
و"غطي ي يا كرمة العلي..وس ّكري الباب" و"غطي ي يا كرمة العلي...القربة مازوقة" بمع ى ال فائدة
مو الكالم ،و"طاي ي يا كرمة العلي!!!" للداللة على غضب مو الموقف السابق ،و"غطي ي يا
كرمة ب شرة التسعيرة "..للداللة على غضب أو عدم رضاه مو تسعيرة المحروقات التي تقرها
الحكومة شهريا ،و"غطي ي يا كرمة العلي ..سارحة والرب راعيها "..للداللة على غياب التاطيط
في الشأو العام أو شؤوو الدولة.

(*) الزعبي ،أحمد حسو (" )2514مو الي از حوراو" ،ريدة الرأي2514-6-10 ،
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أما شا ية أبو يحيى ،فهي شا ية شعبية متعددة السمات والمالم  ،إ ساو بسيط،
متقاعد مو العمل العام ،فقير إلى حد ما ،ليس في شا ية بطولة ادرة ،بل هو إ ساو عادي
بسيط ،يمكو أو يمثل شا ية الر ل األرد ي أحيا اً ،ومو االل ي قل الكاتب بعع الق ص أو

اآلراء والمواقف .وفي مقابلت وسؤال حول هذه الشا ية الطريفة ،يقول الكاتب الزعبي " ابو
يحيى هو األرد ي بكل قيافت

وطفره وعفويت

و رأت

..استادم

في اي ال الرسالة

السياسية....أبو يحيى هو اير مو يحمل الرسالة السياسية...القوية وال اس

ارت تعرف إذا ما

رميت بسهم أبو يحيى مو أرمي بالضبط( ..الزعبي ،مقابلة)2510 ،
مو الشا يات التي تتكرر كثي ار في مقاالت الكاتب هي شا ية الكاتب فس  ،فهو
كثي ار ما يبرز مو االل ضمير المتكلم ،وهو بذلك يسرد ق

اً أو مواقف حدثت مع شا ياً

في الواقع ،أو مو االل تداعيات الذاكرة والايال ،وهو في ذلك ال يبالغ في رسم شا يت  ،بل
يضعها في سياق طبيعي إلى حد كبير ،دوو أو يتالى عو المحس ات اللغوية أو بعع الايال،
يقول مثالً " ..رو ل ا أحد الكتّاب الكبار ،وقد شغل م
عو المكالمات الااطئة .." ،قبل أسبوعيو و دت إحد
هاتفي االل ساعة ا تماع واحدة قضيتهما في إحد

ب وزير سابق ."..ومو ذلك مقالة أار
عشر مكالمة فائتة «مس كول» على
المؤسسات ....عزيزي

احب ت ك المي
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«فراس» يا مو ي تهي رقم هاتفك به» »055أمامك اياريو ال أكثر ..إما أو تبيع ي رقم هاتفك...أو
تبيع ي ت ك المي !!..أل ب راحة هاي مش عيشة.)*( "!!..
وألو الزعبي يكتب مو الحياة اليومية ،لذلك يمك ا العثور على كل ماذج وأ ماط
الشا يات في مقاالت الزعبي ،العسكري ،األم ،الشاب ،المسؤول المالص ،المسؤول المق ر
في عمل  ،الطالب المدرسي وال امعي...الخ .وفي كل واحد مو هذه ال ماذج ما يمكو أو يكوو
موضوعا للتعلم والمحاكاة ،أو على العكس مو ذلك ،موضوعاً لعدم التعلم ولعدم المحاكاة ،حتى
شا ية أبو يحيى ،فهو يأتي بأفعال مقبولة ومرغوبة أحيا اً ،بي ما ي قلب على فس أحيا اً أار
وي حرف عو ادة السلوك القويم أو القيم المقبولة ،فال ماذج ه ا قد تكوو إي ابية ،وهي ماذج
التعليم االي ابي ،أو سلبية ،وهي تقدم ك ماذج لل قد والتشري وال بذ.
كذلك

د الكاتب الزعبي يوظف شا يات غير أرد ية ،إذ إ

مثال ت اول شا ية

ا عالمي في التلفزيوو (أحمد الشقيري) تحت ع واو "أحمد الشقيري ..شكرا" ،ومو ذلك يقول " :

كلمة حق أود او أقولها ..مو بيو كل البرامج المطروحة أمام ا ك ه»بوفي مفتوح– »شا يا -لم
يستهو ي سو بر امج اواطر للمبدع احمد الشقيري -مو المحتمل ه اك برامج مفيدة أار -
لكو هذا الداعية القدير لم يُطل لحيت ليق ع ي بإيما  ،ولم يشدّ على ماارج الحروف ليست فر
عاطفتي ولم يثاو

وت أو يرفع ليو ل فكرت ..كما ا لم يتوعد بالسعير ولم يسهّل الديو

(*) الزعبي ،أحمد حسو (" )2515ت ك المي" ،ريدة الرأي.2515 -1 -12 ،
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ليكسب ال ماهير ..كل ما قام ب أ وضع المفارقة الحضارية بيو يديك ؛ بيو ٍ
عالم طبّق مباد ء
ا سالم بالفطرة دوو او يتدّيو ب وبيو عالم ا العربي !!..ياتار لك أساليب عيش الشعوب في
الياباو وبل يكا وهول دا وبريطا يا وأمريكا وتركيا والب ارزيل ودول أار  ،مبي اً كيف يدير ال اس
والحكومات ه اك شؤو هم وأزماتهم بإاالص وحرفية ورقّي  ..وكيف ديرها حو بالفزعة والهو ة،
لو أفسد ما يقوم ب الشقيري..تابعوه وستحكموو على ما أقول."..

(*)

إضافة إلى تق ية ال ماذج أو الشا هيات ،فهإو الكتابهة السهاارة بحا هة إلهى سهقف ع ٍ
هال مهو
الحريههة ،وهههذا مهها يفتقههده الههوطو العربههي عموم هاً ،وهههذا مهها ي عههل الكتابههة السههاارة متههأارة ،فالرقيههب
ال ههذاتي ع ههد الكات ههب يم عه ه  -قب ههل الرقي ههب  -م ههو االسترس ههال ف ههي الس ههارية وال ل ههد ول ههو بدعاب ههة!
(ال ابر )2559 ،وفي هذا ال دد يشير الكاتب وال اقد طلعهت شه اعة إلهى أو الكتابهة السهاارة فهي
ال حافة األرد ية ارتبطت بحالة ا فتاح إعالمي وتحوالت فهي السياسهة والتطهور الهذي

هاحب ذلهك

مو االل حياة ال هاس ،وال شهك أو ظههور ال هحف األسهبوعية تحديهداً "شهيحاو" قهد أسههم فهي إبهراز
مثل هذه الكتابة كشهكل مهو أشهكال كسهر مها ههو عهادي فهي ال هحافة ال هادة ،وقهد ت بههت ال هحف
اليومية ال ادة إلى ذلك واستقطبت عدداً مو "السااريو" للكتابة فيها ( .ريدة الدستور)2557 ،
وبا وص سقف الحرية التي يتحرك بها أحمد حسو الزعبي ويكتب ،فال بد أ

يقوم

بالرقابة على فس في بعع مقاالت  ،ويضبط قلم اوفاً مو الرقيب ،وهو يشير -في حوار

(*) الزعبي ،أحمد "شك ار أحمد الشقيري" ،الرأي2515-7-15 ،
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حفي شر في العام  -2515إلى أو ( )%25مو مقاالت التي يرسلها لل حف تم ع مو
ال شر ،إذ إو مقاال واحداً يم ع كل أسبوع تقريباً ،اا ة تلك التي تتعلق بالحكومة أو المديو ية أو
مواضيع اقت ادية ،حتى أو مقاال عو “الايار” م ع مؤا اًر مو ال شر في ال ريدة( ،عيو يوز،
 ،)2515ويكتب الزعبي في أحد مقاالت ما يؤكد على ح ب بعع مقاالت  ،و وعية هذه

المقاالت ..." :بعد ا فطار ،أفت «كمبيوتري» المحاذي لركبة أمي ،أطالع ال حف والمواقع ،أقوم
بالردّ على رسائل الواردة على بريدي االليكترو ي ،وأكتب ما يملي على ضميري ولواقط حدسي ..
باات ار ما زلت على قيد الحياة ،اكتب مقاالت في السياسة فترمى في سالل المهمالت..أكتب
مقاالت في «المهمالت» فت شر مع مقاالت السياسة ..فأحتار بماذا اكتب؟؟؟ ،)*(."...وفي مقابلت
يكشف الزعبي عو ارتفاع سبة المقاالت التي تح ب عو ال شر في

حيفة الرأي التي تمثل رأي

الحكومة وتو هاتها" ،إو سبة المقاالت المم وعة مو ال شر تشب قراءات قياس ضغط الدم ترتفع
وت افع دوو أو اعرف السبب ...وتعتمد على ش اعة رئيس التحرير وا فتاح  ..قبل شهور
كا ت سبة الم ع أكثر مو  %05مو المقاالت "يع ي لطة"...اآلو عادت إلى ال سبة الطبيعية
ذاتها( ..الزعبي ،مقابلة)2510 ،

(*)الزعبي ،أحمد حسو (" " )2515اراف" ،ريدة الرأي2515-4-24 ،
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وأايرا ،فإو شا يات الزعبي هي شا يات الحياة فسها ،م ها ا ي ابي وم ها السلبي،
ومو االل مواقف تلك الشا يات ،وت اربها ،يقدم الكاتب لقرائ دروساً وعب اًر ومواقف تحمل
رسالت في الحياة ،رسالة البحث عو حياة أ مل ،والسعي أل ل أو يكوو الوطو أبهى.

القيم ودور وسائل اإلعالم:
تعرف بعهع المعها م كلمهة القهيم بأ هها" قيمهةُ الشهيء :قَهدره :أي الهثممو الهذي يعهادل تكلفته
(مع م المعا ي ،)2510 ،ووردت كلمة "قيم" في القرآو الكهريم عهدة مهرات بمع هى المسهتقيم الهذي ال
المسهتقيم الهذي ال ِع َهوج فيه  ،سهورة :
عوج في (سهورة  :يوسهف  ،آيهة رقهم  ، 4 :ذلهك ال ّهديو الق ّهيم ُ :
الروم  ،آية رقم )55 :
ويعههرف قههاموس أكسههفورد القههيم بأ ههها "مبههادئ أو معههايير للسههلوك يسههتادمها المههرء فههي الحكههم
على ما ههو مههم فهي الحيهاة أو مها ههو مفضهل وغيهر مفضهل ،أو مها يتعلهق بمها يسهتحق األهميهة ،وفيه
فائدة أو قيمة استعمالية" (قاموس أكسفورد.)5192 ،
إذو ،فههإو القههيم تشههير إلههى كههوو الشههيء ذا وزو أو اعتبههار ،أو كو ه مرغوب هاً ،أو ذا ههدو أو
افعًا بال سبة للشاص( .كشت )5090152،والقيمة في اللغة تأتي بمعاو عدة :
 القيمههة بمع ههى الههثمو أو السههعر :فيقههال قيمههة البضههاعة مرتفعههة أو م افضههة ،أي سههعرها الههذي يهرتبطبمد

ودتها أو بمد الحا ة إليها.
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 القيمة بمع ى التقدير ،فهذا شاص ل قيمة عالية ،أو أمر ل قيمة عالية. القيمههة :بمع ههى األفكههار والمعتقههدات ،إذ يقههال :إو فههالو بههال قههيم ،أي بههال معتقههدات مع ويههة تحههدد ل هالحق مو الباطل أو ال حي مو الاطأ.
 والقيمة بمع ى االستقامة واالعتدال  ،يقهول تعهالى " إو ههذا القهرآو يههدي للتهي ههي أقهوم " أي يههديلألمور األكثر قيمة " ،أي لألكثر استقامة".

وتتع ههدد الق ههيم ف ههي الم تمع ههات ا س هها ية وتاتل ههف ب ههااتالف الم تمع ههات وثقافته هها وطريق ههة
حياتها ،وت

ف بت ه يفات عهدة ،فم هها مها يع ّهد قهيم ا تماعيهة ،وم هها مها يعهد قهيم دي يهة ،وم هها مها

يعد قيم ثقافية ،أو وط يهة ،أو اقت هادية .والقهيم فهي ا سهالم ههي المعهايير التهي تحهدد سهلوك األفهراد
ّ
وال ماعات والتي تست د إلى الت ور ا سالمي ،وتعد مر عيات في الحكم على

هواب السهلوك أو

اطئ (.الشديفات)15 ،2515 ،
ويب ههدو مفه ههوم الق ههيم ( )Valuesقريبه هاً مه ههو مفه هاهيم أا ههر مث ههل المعتق ههدات ،واالت اهه ههات،
واألفكار؛ إذ إو كل هذه المفاهيم تؤثر في شا ية الفرد ،وفي سلوك تماماً كما تفعل القيم.
مكونات القيم:
تتكوو القيم مو ثالثة مستويات رئيسة هي( :العا ز والعمري)6 ،1999 ،
المكوو المعرفهي ،والمكهوو الو هدا ي ،والمكهوو السهلوكي .ويهرتبط بههذه المكو هات والمعهايير التهي
م
تتحكم بم اهج القيم وعملياتها وهي :االاتيار ،والتقدير ،والفعل.
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أ -المكون المعرفـي :ومعيهاره " االاتيهار" ،أي ا تقهاء القيمهة مهو أبهدال ماتلفهة بحريهة كاملهة بحيهث
ي ظر الفرد في عواقهب ا تقهاء كهل بهديل ويتحمهل مسهؤولية ا تقائه بكاملهها ،وههذا يع هي أو اال عكهاس
الالإرادي ال يشكل ااتيا اًر يرتبط بالقيم.
ويعتبر االاتيار المستو األول في سلم الدر ات المؤدية إلى القيم ،ويتكوو مهو ثهالث در هات أو
اطوات متتالية هي:
استكشاف األبدال الممك ة  ،وال ظر في عواقب كل بديل  ،ثم االاتيار الحر.
المكون الوجداني :ومعياره " التقدير " الذي ي عكس في التعلهق بالقيمهة واالعتهزاز بهها ،والشهعور
بَّ -
بالس ههعادة الاتياره هها والرغب ههة ف ههي إعال ه هها عل ههى الم ههأل .ويعتب ههر التق ههدير المس ههتو الث هها ي ف ههي س ههلم
الدر ات المؤدية إلى القيم ويتكوو مو اطوتيو متتاليتيو هما:
الشعور بالسعادة الاتيار القيمة ،واعالو التمسك بالقيمة على المأل .
ج -المكـ َّـون الســلوكي :ومعيههاره " الممارسههة والعمههل " أو " الفعههل " ويشههمل الممارسههة الفعليههة للقيمههة
أو الممارسههة علههى حههو يتسههق مههع القيمههة الم تقههاة  ،علههى أو تتكههرر الممارسههة ب ههورة مسههتمرة فههي
أوضههاع ماتلفههة كلمهها س ه حت الفر ههة لههذلك .وتعتبههر الممارسههة المسههتو الثالههث فههي سههلم الههدر ات
المؤدية إلهى القهيم  ،وتتكهوو مهو اطهوتيو متتهاليتيو همها :تر مهة القيمهة إلهى ممارسهة  ،وب هاء مهط
قيمي.
وتؤدي وسائل ا عالم دو اًر كبي اًر في التأثير على األفراد وعلهى تشهكيل الب هاء ا د اركهي والمعرفهي
لألفراد وللم تمع ،وتتبد هذه التأثيرات في تغيير المواقف واالت اهات ،وفي التغيير المعرفهي ،مهو
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ا ههالل التع ههرع الطوي ههل والمتك ههرر لوس ههائل ا ع ههالم كم ههدر موث ههوق للمعلوم ههات ،وف ههي إس هههامها
بالت شئة اال تماعية بما تتضمو مو قيم ومعارف( .المزاهرة)66 -60 ،2515 ،
وقههد وردت القههيم فههي مقههاالت الكاتههب أحمههد حسههو الزعبههي بكثهرة ،فقلمهها
القههيم بشههكل

ههد مقههاالً ال يشههير إلههى

هري أو ضههم ي ،ولعههل أكثههر مهها يتكههرر مههو قههيم فههي هههذه المقههاالت قههيم حههب الههوطو

واال تمه ههاء ال ه ههادق ل ه ه  ،وقيمه ههة إتقه ههاو العمه ههل ا و ه هاً أعمه ههال ووظه ههائف المسه ههؤوليو عه ههو الشه ههأو

الحكهومي العهام ،أو حتهى العمهل العهادي اليههومي الهذي يقهوم به كهل مهواطو ،مهو أمثلهة ذلهك عبارته
فهي رثهاء

هديق الكاتهب سهامي الزبيهدي "  ...دع هي أكبهر فيهك حبّهك للهوطو علهى طريقتهك

البدوية ال بيلة ."،،،ق أر أيضا قيمة تقديس القراءة تتكرر في بعع مقاالت  ،ومو ذلك يقول " اذا ما
مت ،آمل او أ ال بعضاً مو الموت المافّف ..ال تكف و ي أو تلحدو ي ...فقط افتحوا كتاباً واطبقوه
علههي ..مثههل رسههائل العشهاّق و الههورد الم فّههف ."..وهههو ال يتهوا ي عههو ا شههادة بههذلك المسههؤول الههذي

ترت ف يدي في رعايت لشؤوو الوطو وفي الحفاظ على مقدرات وثروات " بوركت األيادي المرت فة
التي ترتق برموش العيو ثوب الوطو..وترفو بالقُبل ثقوب "...
وههو أيضهاً ال يتهوا ى عهو مها مههة الكيهاو ال ههيو ي كلمها تعههرع لموقهف أو ابهر ،إذ كتهب فههي
معرع ما شر عو احت اج (إسرائيل) على مقال كتب المهؤرخ والسياسهي األرد هي السهابق كامهل

أبو ابر " كامل أبو ابر..لهذا غضبوا..أل ك أ بت الكذبة فهي المقتهل ف هزف التهاريخ المهدبلج
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زيفاً...أما حو س ظل كتب( اسرائيل) هكهذا مح هورة بهيو قوسهيو ..قهوس الحهقّ الهذي ي هب او
يسترد...وقوس المقاومة.)*( "..
كذلك

د الكاتب يرفع الع هبية القبليهة والم اطقيهة التهي يهر أ هها كا هت سهبباً رئيسهاً مهو

أسباب ع ف طلبة ال امعات ،ومو ذلك يقول " طيب كيف لهوم الطالهب إذا كا هت بعهع اركهاو
الم تم ههع فس ههها م ههو ه هواب وأطب ههاء ومه دس ههيو ومتعلم ههيو
فس ...؟؟".

وحه هرفييو ق ههد فطم ههت عل ههى الع ههف

(*)

وال يت ههردد الكاته هب الزعب ههي ف ههي تو يه ه ال ق ههد ال ههالذع للمه هواطو األرد ههي ،فه ههو ال يض ههع ف ههي
م ههاف المالئكههة التههي ال تاطههئ كمهها يفعههل بعههع الكتههاب أو ال ههحفييو ،فهههو يكتههب فههي إحههد

مقاالته " حههو الشههعب الوحيههد فههي العههالم الههذي كلمهها زاد فقهره زاد

هرف و"عرطه " دوو تفكيههر أو

تدبير ،ف ظرية اللحهاف والهر ليو  ..ظريهة أفشهل اها م هذ زمهو طويهل عهو سهبق إ هرار وتر ّهد ،
وحول ه هها اللح ه ههاف إل ه ههى رقع ه ههة كبيه ه هرة م ه ههو الفق ه ههر..
بع ه ههد أو م ه ههدد ا ال ه ههر ليو ف ه ههي الفه ه هراغ ّ

(*)

وي تقد الكاتب أيضاً أسباب الع ف التي ي دها في ثقافة ال اس وفهي عقهولهم" ،لهيس الاهوف مهو

(*) الزعبي ،أحمد ( )2514ال تعتذر ،الرأي2514 -0 - 4 ،
(*)الزعبي ،أحمد ( )2515الع ف يت اعد...،
دعش" ،ريدة الرأي.2514 / 7 / 6 ،
(*)الزعبي ،أحمد ()2514
ٌ
"م ّ
شعب ُ
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"داعههش" وال مههو اروقههات حههدود ال غرافيهها..الاههوف مههو فوس ه ا "المدعّشههة" بالحقههد وال ههزق وحههب
اال تقام..القادرة على ارق كل حدود المعقول.")**(..
وهو يأتي على قد ظاهرة حساسة في الم تمع األرد ي ،أال وهي ظهاهرة التهديو الكهاذب او

ال فاق في الديو ،ويضرب لذلك ق هة واقعيهة أو متايلهة " ق ّهرر أحهد "الكهرب يهة" الظههور بمظههر
المتدّيو ..فهي الطريقة األسرع للو ول إلى ثقة المتعامليو مع  ،وهي الطريقهة األيسهر السهتمالة
قلوب زبائ  ،وبالتالي ديمومة عمل "(***).
يت هاول الكاتهب أحيا هاً ظهواهر أو أحهداث وقعهت فههي الهدول العربيهة األاههر  ،مهو ذلهك مههثال
مقالة "الليدي ا ة" وفيها يتعرع ال تااب ملكة مال الد اج في المملكة العربية السهعودية" ،

فقد بيعت في السعودية األسبوع الماضهي ملكهة مهال الهد اج ب ه 16ألهف لاير فهي مسهابقة "مهزاييو
الههد اج" ..تايّل هوا  16ألههف لاير ثمههو د ا ههة واحههدة ،بي مهها أ هها ر ههل ( 24قي هراط) فحههص كامههل،
بشوارب وأكتاف عريضة لم أكلف الدولة األرد ية هذا الرقم م ذ

راة والدتي األولى إلى لحظهة

كتابة هذا المقال"(*).
كثي هرة هههي الموضههوعات والقههيم والسههلوكيات والمواقههف التههي تعرضههت لههها مقههاالت الكاتههب،
وهي بم ملها رسائل متعددة في قد األاطاء والمسلكيات الغريبة أو الشاذة ،وفيها أيضاً تشه يعاً
أو تأكيههداً علههى قههيم وسههلوكيات ومواقههف إي ابيههة ،وكههل ذلههك يشههكل رسههالة الكاتههب المؤم ههة بحههب
الوطو وحب ال اس وحب الحياة.

دعش" ،ريدة الرأي2514 / 7 / 6 ،
(**)الزعبي ،أحمد ()2514
ٌ
"م ّ
شعب ُ
(**) الزعبي ،أحمد ( )2515وطو كاروهات 2515-11-0
(*) الزعبي ،أحمد ( )2515الليدي ا ة2515 15-15 ،

- 41 -

الدراسات السابقة:
 دراسة ( :)Alonso, 2006الصحافة األرجنتينية الساخرة بعد األزمة االقتصادية ،1111مجلة برشلونة انموذجا.
هدفت الدراسة إلى معرفة ا طار العام لم لة برشلو ة والتأثير الذي أحدثت بأسلوبها الفكاهي
وال قدي الساار بعد أزمة  2551االقت ادية ،ومقار تها بالمبادئ ال حفية المقرة ،ضمو الفترة
الزم ية مو  2551إلى .2556
وقد اعتمدت الدراسة الم هج الو في بأسلوب تحليل المضموو له امسة أعداد مو كل
س ة بما شكل  20عدداً مو م لة برشلو ة االل الفترة المحددة للدراسة وهي مو  2551إلى
.2556
وأظهرت تائج الدراسة أو م لة برشلو ة كا ت تست يب لألزمات التي تتعرع لها
األر تيو سواء أكا ت األزمات سياسية أم اقت ادية أم ا تماعية ،وقد أسهمت سارية العرع
للمواضيع في الكشف عو حقيقة الفساد واسباب ودوره في االزمة االقت ادية ،كما أو االسلوب
الساار في الم لة عكس الق ور الرسمي في معال ة االزمة االقت ادية التي تعرضت لها
األر تيو .2551
 دراسة علي نجادات وحاتم عالونة  )1114(،بعنوان  :فن الكاريكاتير في الصحافة اليوميةاألردنية.
هدفت الدراسة إلى التعرف على أهم الموضوعات التي يعال ها فو الكاريكاتير في
يوميتيو أرد يتيو وهما (الدستور والعرب اليوم).

حيفتيو
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وهدفت إلى التعرف على طبيعة المضموو الذي ت اول الكاريكاتير  ،وأسلوب العرع
المستادم وأشكال  ،والم در الذي تل أ إلي ال حف للح ول على الكاريكاتير  ،والموقع مو
ال حيفة  ،والتوزيع ال غرافي ،واالت اهات التي يمثلها هذا الفو  ،والقيم التي يحملها وفيما إذا كاو
الكاريكاتير ملوو  ،عالوة على الح م الكاريكاتيري في ال حيفة .
واعتمدت الدراسة على الم هج التحليلي للمضموو والم هج المقارو ،وحدد الباحثاو فترة الدراسة
مو بداية عام  2550م وحتى هاية عام 2556م.
وتستفيد الدراسة الحالية مو هذه الدراسة في التعرف على طريقة فئات التحليل الف ي والمضموو
الفكري مو االل قواعد محددة وواضحة .
 دراسة ريم منذر  )1118(،بعنوان  :فن الكاريكاتير العربي ودوره في الدفاع عن حقوقاإلنسان .
ت اولت الباحثة في دراستها دور الكاريكاتير في الدفاع عو حقوق ا ساو ،با ضافة إلى المقار ة
بيو رسوم الكاريكاتير في ال حف الرسمية ،وال حف المستقلة مو احية المواضيع وطريقة
المقاربة.
وال ت الدراسة إلى عدد مو ال تائج مو أهمها :
 -1أو فو الكاريكاتير كا ت ساحت األولى واألغ ى م ر ،ولم تعد ظاهرة التلقيو الفكرة
للرسام مو قبل المحرر ال حفي سائدة ،فأ ب الرسام هو مو يقرر فكرة الكاريكاتير.
 -2أ ب الكاريكاتير ف ا محبوبا ذا شعبية وضرورة لل حف والم الت ال ادة .
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 دراسة سالم  )1111(،بعنوان :الكاريكاتير في الصحافة العربية :كاريكاتيرات ناجي العليأنموذجا.
هدفت الباحثة في دراستها إلى معرفة أبرز األحداث التي ركز عليها ا ي العلي في كاريكاتيرات
ور د الموضوعات التي اهتم بها  ،با ضافة إلى التعرف على أسلوب الااص في رسم
للكاريكاتير .
وال ت الدراسة إلى عدد مو ال تائج مو أهمها:
 -1ضرورة االهتمام بفو الكاريكاتير ،وبالذات في كليات وأقسام ال حافة وا عالم في ال امعات
وذلك ألهمية هذا الفو الذي يعبر عو ما ال يستطيع ال مهور قول برسوم بسيطة وسهلة الفهم ،
وضرورة إدراج مواد تاتص بفو الكاريكاتير وتدريسها لطالب ا عالم.
 -2ابتكار أساليب ديدة في طرح القضايا والموضوعات الماتلفة مو االل فو الكاريكاتير.
 -5إيالء فو الكاريكاتير المزيد مو االهتمام ،فهو لم يعد ف ا تشكيليا ،ولك

أ ب مو الف وو

ال حفية المهمة  ،شأ شأو الابر والتقرير والتحقيق والمقال ال حفي .
 دراسة ( )Jackson, 2011بعنوان :وسائل اإلعالم العامة الساخرة ،دراسة التأثيراتالمحتملة لألطر اإلخبارية المحتملة على السخرية السياسة في المملكة المتحدة.
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هدفت الدراسة التعرف إلى تأثير السارية السياسية في ا عالم التي اعقبت قرار المملكة المتحدة
لالستفتاء على اال ضمام إلى اليورو ،كما هدفت إلى معرفة
السياسية في ا تاج السارية السياسية ،والتعرف إلى ا

حة الم ظور القائل بدور األابار

راءات العالمية المتاذة للحد مو السارية

السياسية في ا عالم.
اعتمدت الدراسة الم هج التحليلي الت ريبي ل دول أعمال وسائل ا عالم للفترة الزم ية المح ورة
بيو  5مارس و  5ابريل مو عام  2550با وص المواد ا عالمية الساارة وغير الساارة التي
ت اولت قضية العملة الموحدة "اليورو" .وكا ت العي ة المستهدفة هي طلبة ال امعات وموظفي
ال امعات غير األكاديمييو ،تم ذلك مو االل توزيع  555قرص مدمج أعطيت للمشاركيو ب ورة
عشوائية ،تضم ها

فها أابا ار استراتي ية وال

ف اآلار على أابار ت اولت قضية اليورو

تحديدا.
ومو أهم تائج الدراسة هي أو المبحوثيو شعروا ا هم في دوامة مو السارية بسبب
األابار التي ت اولت موضوع "اليورو"  ،مما أكد أو السارية السياسية في ا عالم تي ة طبيعية
مقابل ضخ األابار السياسية.
 دراسة ( )Chernet, 2014بعنوان  :السخرية السياسية في مقاالت أبيبي توال ،فيصحيفتي شيموتوجومتسيتوج
هدفت الدراسة إلى تحليل مقاالت الكاتب األثيوبي أبيبي توال في

حيفتي شيموتو ومتسيتوج،

والتعرف إلى األسلوب الساار الذي استادم الكاتب في قد الظواهر السلبية وبياو أثر السلوكيات
اال تماعية الااطئة على الشعوب ،و قد ال هات الرسمية لتق يرها إزاء ذلك.
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وقد اعتمدت الدراسة الم هج الو في بأسلوب التحليل ال وعي الموضوعي على  55مقالة مو
مقاالت الكاتب في

حيفتي  Shimutochiو  56مقالة مو .Mitsetochi

ومو أهم ال تائج التي تو لت اليها الدراسة هي أو الكاتب كاو يستادم األسلوب الكتابي الساار
ال تقاد الحكومة األثيوبية ،كما بي ت الدراسة أو أكثر المواضيع التي كاو الكاتب يت اولها في
ساريت هي األاطاء اال تماعية وسلوكيات الحكومة الااطئة ،وا تقادها ا تقادا الذعا ،وركز
الكاتب على مفردات مثل؛ ال فاق والتسلط والغطرسة وال هل.

ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:
مما سبق الحظ قلة عدد الدراسات التي تهتم با عالم الساار ،حيث تشكو المكتبة العربية القلة
م ها  ،ومقاالت أحمد حسو الزعبي بشكل ااص أل ها تحمل العديد مو المعا ي واألفكار التي
كا ت تؤثر بشكل كبير في القراء المتلقيو.
وقد ت وعت الدراسات السابقة مو حيث الم هج المعتمد فظهر أو م هج تحليل المضموو كاو
األكثر استاداماً في تلك الدراسات ،بي ما تم استادام أساليب م ه ية أار كالم هج التحليلي
الو في والم هج المقارو ...وبال سبة للموضوعات فقد استأثر فو الكاريكاتير على سبة عالية مو
موضوعات تلك الدراسات ،واهتمت بعع الدراسات بوسائل ا عالم الساارة عموما وعالقتها
باألطر ،بي ما اهتمت دراسة واحدة فقط بفو المقال الساار (.)Chernet, 2014
وتتميز الدراسة الحالية عو الدراسات السابقة مو حيث عدة زوايا أولها االهتمام بفو المقال
تحديداً مو االل ال حف األرد ية ،وهي الدراسة األولى – حسب علم الباحث -في هذا الم ال.
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ويأمل الباحث أو تارج الدراسة بم موعة مو ال تائج المفيدة للباحثيو والكتاب في م ال دراسة فو
المقال الساار وأهمية هذا الفو في اي ال الرسالة.
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الفصل الثالث
الطريقـــة واإلجــراءات

منهجية الدراسة
يعرف الم هج ((الوسيلة التي يمك ا عو طريقها الو ول إلى الحقيقة أو م موعة الحقائق
في أي موقف مو المواقف ومحاولة ااتيارها للتأكد مو

الحيتها في مواقف أار )) ( اعد،

 ،2554ص .)62وتعد هذه الدراسة مو الدراسات الو فية ،والدراسات الو فية تهتم بو ف
وتحليل الظاهرة أو األحداث أو المواد ا عالمية و فا م ظماً ودقيقاً بهدف التعرف على
ا ائ ها والعوامل التي تشكلها أو تؤثر فيها ،وسيعتمد الباحث في دراست على أسلوب تحليل
المضموو.
يعد تحليل المضموو  content analysisطريقة بحث يعتمد فيها المحلل م موعة مو
الضوابط والقواعد العلمية الم ظمة والمحددة ،وترمي إلى معرفة أغراع ص ما مو حيث شكل
ومضمو  ،وتحديد مد

وتعرف
اتفاق تلك األغراع أو تعارضها مع أفق توقع محلل ال صّ .

دائرة المعارف الدولية للعلوم اال تماعية تحليل المضموو على أ

أحد الم اهج المستادمة في

دراسة مضموو وسائل االت ال المكتوبة أو المسموعة بوضع اطة م ظمة تبدأ بااتيار عي ة مو
ال ص لتحليلها وت

يفها كمياً وكيفياً(.حسيو ،سمير.)1955،

مجتمع الدراسة:
يتكوو م تمع الدراسة مو مقاالت الكاتب أحمد حسو الزعبي في
 ،وقد تم اعتماد

حيفة الرأي األرد ية اليومية ،

حيفة الرأي الورقية اليومية بحكم عمل أحمد حسو الزعبي فيها وبحكم ا تشارها
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الواسع بيو القراء ،وهي تهتم بالمقاالت السياسية واال تماعية واالقت ادية إضافة إلى التغطيات
ا ابارية.

عينة الدراسة:
أما عي ة الدراسة فقد قام الباحث بتحليل عي ة عشوائية بسيطة تتكوو مو ( )45مقالة مو مقاالت
حيفة الرأي وبواقع ( )24لكل س ة أو (مقاليو في كل شهر) .وقد امتدت

الكاتب التي اءت في
فترة ميع العي ة على مد

فترة عاميو تبدأ مو األول مو  2515وت تهي في اليوم األاير مو

العام .2514

أداة الدراسة:
قام الباحث بإعداد

حيفة لتحليل المحتو  ،وهي استمارة يتم فيها تحديد وحدات التحليل وفئات

ب اء على الربط بيو أهداف الدراسة وبيو فئات التحليل حسب طبيعة المادة التي يتم تحليلها)2( .

صدق األداة:
يق د ب دق األداة التأكد مو أو األداة تقيس ما وضعت لقياس  ،ويشار إلى أ مو الا ائص
األساسية المميزة األار ألداة القياس هو ال دق والذي يعرف بأ المد

الذي تقيس في األداة

ال فة المراد قياسها ،بمع ى آار هل أو أداة القياس تقيس الا ائص وال فات المراد قياسها؟
(ال عيمي والبياتي واليفة)175، 2119 ،
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وأل ل هذا الغرع قام الباحث بعرع
المحكميو في تا

حيفة التحليل والتعريفات ا

رائية على عدد مو

ات ا عالم والتربية وا ح اء ،وقد وضع المحكموو عددا مو المالحظات

المفيدة التي حس ت مو األداة ،ا و ا فيما يتعلق باللغة والفقرات المعبرة عو كل سؤال.
(الملحق)1

ثبات األداة:
يق د بثبات األداة التأكد مو أو األداة تعطي تائج مماثلة أو مقاربة ع د إعادة تطبيقها على
عي ة الدراسة ،ولهذا الغرع ،فقد تم االعتماد على طريقة هولستي التي تقوم على عرع عي ة
غيرة مو م تمع التحليل على مرمزيو اث يو ،وعلي قام الباحث بالتأكد مو ثبات أداة التحليل مو
االل ت فيذ دراسة أولية على عي ة مو مقاالت الكاتب ب سبة  %15مو العي ة الكلية ،بحيث تم
ااتبار الثقة مو االل إشراك مرمزيو في عملية التحليل لالطمئ او على دقة الت
ال تائج مو االل قيام

هة محايدة بت

يف ومطابقة

يف عي ة مو المضموو ومطابقتها مع ال تائج التي

يتو ل إليها الباحث ،وفي هذه الدراسة تم ت فيذ ااتبار الثقة باعتماد معادلة هولستي )(Holsti
وهي كاآلتي:
)Reliability = 2M/(N1+N2
ويرمز المتغير  Mفي المعادلة إلى عدد ق اررات الترميز التي يتفق عليها المرمزاو ،في
حيو يرمز المتغيراو  N1و  N2إلى الم موع الكلي لق اررات الترميز مو قبل المرمزيو (Holsti,
1969, pp 138-141).
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ولما كاو مو المفترع أو تت اوز سبة ثبات أداة تحليل المضموو سبة ( )%75مما
يع ي

الحية عملية التحليل وا راءاتها ،فإو تي ة المعادلة على العي ة كا ت ( )%55.9وهي

تي ة مرتفعة لهذا الغرع.

وحدة التحليل:
استادم الباحث وحدة الفكرة المستادمة في تحليل المواد ا عالمية ،وتعرف بأ ها إابا ًار
عو موقف معيو أو حالة شعورية أو حدثا معي اً.

فئات التحليل
غالبا ما ترتبط عملية ت

يف وتحديد الفئات في تحليل المضموو  ،بمفهوم الت زئة ،أي

تح ويل الكل إلى زاء (وحدات) قابلة للعد والقياس ،ذات موا فات وا ائص طبقا لمحددات
ومعايير يتم و فها و فا دقيقا  ،و

اح تحليل المضموو يتوقف بشكل أساس على الفئات

المستادمة في التحليل ودقة وضوحها وتكيفها مع مشكلة البحث ومع طبيعة المضموو ،وتعتبر
هذه العملية مو أكثر المراحل

عوبة وتحتاج إلى دقة ومهارة بالغة مو الباحث (.عبد المعطي ،

،1952ص)255
ووفقا لموضوع البحث ،و تي ة لعملية التحليل األولي (االستكشافي) وبعد عملية تحكيم
األداة ،تم االستقرار على عدد مو الفئات ،شملت فئة الموضوعات ،وفئة ال ماذج وفئة
الشا يات ،وفئة القيم وفئة االستماالت ،وفئة الشا يات الفاعلة ،وفئة ال مهور المستهدف،
وفئة االت اهات( .الملحق)5
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المعالجة اإلحصائية للبيانات
مو أ ل تحقيق أهداف الدراسة وا

ابة عو أسئلتها ،تم استادام ا ح اء الو في

البسيط باالعتماد على التك اررات وال سب المئوية ،ثم ب اء على ذلك ر تحديد الرتب للفئات
الماتلفة.

إجراءات الدراسة:
قام الباحث با

راءات التالية:

 م ار عة األدب ال ظري والدراسات السابقة ذات ال لة. تحديد م تمع الدراسة بعد ح ر األعداد في الفترة الزم ية المحددة. استاراج عي ة الدراسة مو المقاالت بطريقة عشوائية. القيام بتحليل أولي أو استكشافي لعي ة م غرة أو ت ريبية مو عي ة المقاالت بحيث تم التحققمو

دق أداة التحليل مو االل عدد مو المحكميو ،والتحقق مو ثبات األداة مو االل المرمزيو

وفق معادلة هولستي .Holsti
 إ از الف ل ال ظري مو الدراسة. القيام بالتحليل ال هائي لمقاالت العي ة واستاراج ال تائج. -كتابة تقرير الدراسة الذي يتضمو ال تائج وم اقشتها والتو يات.
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الفصل الرابع
نتـــــائج الدراســــــــة

يستعرع هذا الف ل تائج أسئلة الدراسة مو االل تائج التحليل ا ح ائي لمضموو
مقاالت العي ة ،وذلك با عتماد على التكرار وال سب المئوية والرتب ،وذلك كاآلتي:

السؤال األول :ما الموضوعات التي عالجتها المقاالت الساخرة للكاتب أحمد حسن
الزعبي؟
لإل ابة عو هذا السؤال تم تحليل مقاالت العي ة عو طريق استاراج التك اررات وال سب المئوية
وتقدير الرتب للموضوعات ،وال دول ( )1يبيو تائج هذا التحليل:
جدول ( )1فئات الموضوعات والقضايا التي تناولتها مقاالت العينة
فئة الموضوعات

التكرار

النسبة

الرتبة

سياسة

22

54.4

1

ا تماعية

10

25.4

2

اقت ادية

12

15.7

5

فسية

4

6.5

4

دي ية

5

4.7

0

علمية

5

4.7

0

أار

0

7.5

4
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64

الم موع

155

-

 أ ل مقاالت العي ة ( )45مقاال  ،لكو وحدات التحليل احيا ا ما تتكرر في مقاالت العي ة
ما يؤدي إلى زيادة اعداد الوحدات عو عدد مقاالت العي ة .
تعرف فئات الموضوعات إ رائيا كاآلتي:
 -السياسة الحكومية :أي موضوع ل

لة مباشرة وواضحة بالسياسيات وا

راءات وا دارات

الحكومية األرد ية.
 -االجتماعية :أي موضوع ل

لة بالم تمع األرد ي وقضاياه الماتلفة التي تقع االل التفاعل

بيو ال اس في حياتهم اليومية ،أو بي هم وبيو المؤسسات الحكومية.
االقتصادية :أية قضايا تتعلق باالقت اد األرد ي وتأثيره على حياة ال اس كقضية تسعير المشتقات
ال فطية.
النفسية :أية قضايا أو موضوعات وردت في المقاالت كاو لها أبعاد فسية واضحة ،وقام الكاتب
بمعال تها أو تركيز الضوء عليها ،مثل حاالت الغضب أو الرضا أو والحب والكره...الخ.
الدينية :أية قضايا لها بعد يد ي سواء في مستو المعتقد أو األفكار أو السلوك ،مثل قيمة
االستقامة في المعامالت أو التقو في التعامل بيو ال اس.
العلمية :هي موضوعات ت اولت ا باً أو موضوعا مو موضوعات وقضايا العلوم والتعليم بما في
ذلك التعليم العالي في ال امعات.
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األخرى :أي مو الموضوعات والقضايا التي ال ت درج في الفئات المحددة السابقة ،وم ها مثال ما
يت ل بالثقافة أو الفو أو الزراعة.
وتعكس بيا ات ال دول ( )1أعاله الموضوعات والقضايا التي تعرضت لها مقاالت الكاتب
أحمد حسو الزعبي ،ويتبيو مو تلك البيا ات أو الرتبة األولى وال سبة األكبر كا ت مو

يب

موضوعات السياسية الحكومية ب سبة ( )%54.4مو هذه الموضوعات ،وهي موضوعات تتعلق
بإدارة الدولة أو بمحاربة مظاهر الفساد أو بعع المواقف ذات ال لة بالسياسات وا

راءات

الحكومية .و اء في الرتبة الثا ية الموضوعات اال تماعية ب سبة ( ،)%25.4وهي موضوعات
تتراوح بيو قد بعع الظواهر اال تماعية كإطالق العيارات ال ارية أو بعع المسلكيات في قيادة
السيارة أو في الحوار بيو ال اس أو بعع عادات االستهالك ،والرتبة الثالثة للموضوعات
االقت ادية ب سبة ( )%15.7وم ها مثال أسعار المحروقات التي تفرضها الحكومة كل شهر،
والرتبة الرابعة مو

يب فئتيو مو الموضوعات وب سبة ( )%4.7لكل م هما ،وهي الموضوعات

الدي ية واألار (التي تتوزع على موضوعات أار أقل تك اررا) .بي ما تبيو أو الموضوعات الف ية
لم تحز إال على سبة ضئيلة ( )%1.0وفي الرتبة األايرة مو ترتيب الموضوعات.
وتدل هذه ال تائج على أو الموضوعات المتعلقة با دارة الحكومية تأتي في سلم أولويات
االهتمام بال سبة للكتابة الساارة ،يأتي بعدها الموضوعات اال تماعية ،ثم الموضوعات
االقت ادية.

السؤال الثاني :ما النماذج (الشخصيات  -الكاريكاتير) التي تظهر في المقاالت الساخرة للكاتب
أحمد حسن الزعبي؟
لإل ابة عو هذا السؤال تم تحليل مقاالت العي ة عو طريق استاراج التك اررات وال سب المئوية
وتقدير الرتب للفئات ،وال دول ( )2يبيو تائج هذا التحليل:
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جدول ()2
التكرارات والنسب المئوية والرتب لفئات الشخصيات الفاعلة من حيث الجنس
الفئة

التكرار

النسبة

الرتبة

ذكر

47

5773

1

أنثى

17

2177

2

مختلط الجنس

15

1873

3

غير محدد الجنس

3

377

4

المجموع

82

111

-

 أصل مقاالت العينة ( )48مقاال  1لكن وحدات التحليل احيانا ما تتكرر في مقاالت العينة ما
يؤدي إلى زيادة اعداد الوحدات عن عدد مقاالت العينة .
يق د بفئات الشا يات الفاعلة تلك الشا يات التي تظهر في المقاالت وتشارك في
الحدث سواء كا ت فاعلة أو مفعولة ،ويبيو ال دول ( )2تلك ا ائص الفاعليو مو حيث ال س:
ويبيو ال دول أو ( )%07.5مو الشا يات الفاعلة في مقاالت العي ة هي مو الذكور،
بي ما

اءت شا يات ا اث ب سبة ( ،)%25.7في حيو أو ( )15.5مو المقاالت

بالفئتيو (ماتلط) ،وأايرا ،فإو ( )%5.7مو المقاالت لم يظهر فيها
أي اء الاطاب عاماً لل ميع.

اءت

س ال مهور المستهدف،
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تدل هذه ال تائج على طبيعة الم تمع األرد ي الذكوري ،حيث حضور الذكور في
األحداث أكثر مو ا اث ،لكو ه اك أيضاً سبة عالية مو المقاالت التي ركزت على الحدث أو
الموضوع ب رف ال ظر عو ا ائص الفاعليو.

السؤال الثالث :ما القيم التي تتضمنها المقاالت الساخرة للكاتب أحمد حسن الزعبي؟
لإل ابة عو هذا السؤال تم تحليل مقاالت العي ة عو طريق استاراج التك اررات وال سب المئوية
وتقدير الرتب للفئات ،وال دول ( )5يبيو تائج هذا التحليل:
جدول ()2
فئات القيم التي تضمنتها مقاالت العينة مع التكرار والنسب المئوية والرتبة
فئة القيم

التكرار

النسبة

الرتبة

سياسية

20

55.1

1

اجتماعية

21

20.5

2

اقتصادية

14

16.5

5

نفسية

7

5.4

0

دينية

12

14.0

4

أخرى

4

4.9

6

المجموع

55

155

-
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 أ ل مقاالت العي ة ( )45مقاال  ،لكو وحدات التحليل احيا ا ما تتكرر في مقاالت العي ة
ما يؤدي إلى زيادة اعداد الوحدات عو عدد مقاالت العي ة .
تعرف فئات القيم إ رائيا كاآلتي:
 السياسية :أي القيم التي تشكل معايير ومو هات للعمل السياسي كاالستقامة وال زاهة الشفافيةوالعدل والمساواة و دق اال تماء وا االص للوطو.
 اال تماعية :أي القيم التي اتفق عليها الم تمع بأ ها قيم عليا محمودة كال دق واألما ة واكرامالضيف وا ارة الملهوف و

رة المظلوم ،و بذ الع ف وا رهاب.

 االقت ادية :وهي قيم ذات عالقة بالسلوك االقت ادي كالزهد والترشيد في االستهالك واالقت ادفي استهالك الماء والوقود وغيرها مو السلع.
 ال فسية :قيم تتعلق بالمشاعر واال فعاالت مثل إشاعة الحب والمودة بيو ال اس و بذ الكراهيةوالتع ب األعمى واال فعال ورد الفعل الع يف ،وتقبل الت وع واحترام االاتالف.
 الدي ية :وهي األساس وم ها ت طلق القيم األار أو معظمها ،لك ها في هذا التحليل تقت رعلى القيم المباشرة ذات ال بغة الدي ية مثل التقو وال الة والعودة إلى الديو وتطبيق اير تطبيق
في السلوك.
 -األار  :أي مو القيم التي ال ت درج في الفئات المحددة السابقة.
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تعكس بيا ات ال دول ( )5أعاله القيم التي تضم تها أو تعرضت لها مقاالت الكاتب أحمد حسو
الزعبي ،ويتبيو مو تلك البيا ات أو الرتبة األولى وال سبة األكبر كا ت مو

يب القيم السياسية

ب سبة ( ،)%55.1وهي قيم تحث على ال زاهة السياسية والشفافية في اتااذ الق اررات والسياسات
والعدالة..الخ ،و اءت الرتبة الثا ية مو

يب القيم اال تماعية ب سبة ( ،)%20.5وهي قيم تحث

على مكارم األاالق اال تماعية ،و اءت الرتبة الثالثة مو

يب القيم االقت ادية ب سبة

( ،)%16.5وهي قيم تحث على العمل وا االص في وترشيد االستهالك .بي ما اءت الرتبة
الرابعة مو

يب القيم الدي ية ب سبة ( ،)%14.0وهي قيم ال تهتم بالدعوة التقليدية ،لك ها تدعو

لاللتزام بالالق الدي ي غالبا مو االل ال موذج كم وذج (احمد الشقيري) الذي ورد في أحد مقاالت
الكاتب الزعبي .أما الرتبة األايرة فقد اءت مو

يب فئات أار متفرقة مو القيم التي ي عب

إد ار ها في الفئات السابقة ،وهي ب سبة ( ،)%4.9ومو أمثلتها تلك التي تتضمو التسلية أو
الترفي .
تتماثل هذه ال تائج مع تائج السؤال األول مو حيث غلبة االهتمام بالشأو الحكومي وادارة
الدولة على غيرها مو الموضوعات ،ثم يأتي بعد ذلك االهتمام بالقيم اال تماعية فاالقت ادية،
وهذا هو الترتيب فس في ترتيب الموضوعات التي ت اولتها مقاالت العي ة.

السؤال الرابع :ما االستماالت التي تضمنتها المقاالت الساخرة للكاتب أحمد حسن
الزعبي؟
لإل ابة عو هذا السؤال تم تحليل مقاالت العي ة عو طريق استاراج التك اررات وال سب المئوية
وتقدير الرتب للفئات ،وال دول ( )4يبيو تائج هذا التحليل:
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جدول ()4
فئات االستماالت التي تضمنتها مقاالت العينة مع التكرار والنسب المئوية والرتبة
فئة

التكرار

النسبة

الرتبة

ذهنية

24

05

1

عاطفية

15

27

2

مختلطة

11

25

5

المجموع

45

155

االستماالت

 أ ل مقاالت العي ة ( )45مقاال  ،لكو وحدات التحليل احيا ا ما تتكرر في مقاالت العي ة
ما يؤدي إلى زيادة اعداد الوحدات عو عدد مقاالت العي ة .
تعكس بيا ات ال دول ( )4أعاله االستماالت التي تضم تها الكاتب أحمد حسو الزعبي،
ويتبيو مو تلك البيا ات أو الرتبة األولى وال سبة األكبر كا ت مو

يب االستماالت الذه ية –

العقلية بتكرار ( )24وب سبة مئوية تساوي ( )%05مو م موع االستماالت المستادمة ،و اءت
االستماالت العاطفية في الرتبة الثا ية بتكرار ( )15مرة ،وب سبة ( )%27مو االستماالت ،بي ما
اءت الرتبة الثالثة واألايرة لالستماالت الماتلطة ،بتكرار بلغ ( )11مرة أو مقاالً ،وب سبة
( ) %25مو االستماالت المستادمة ،واالستماالت الماتلطة هي تلك المقاالت التي استادم فيها
ال وعيو مو االستماالت (الذه ية والعاطفية).
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تدل هذه ال تائج على أو الكاتب ركز على مااطبة العقل أكثر مو مااطبة الو داو،
لك

لم يتال عو مااطبة الو داو ظ اًر ألو مااطبة القيم والو داو يأتي ب تائج يدة في كثير

مو الموضوعات ا و ا تلك التي تتعلق بالسلوك اال تماعي والسياسي واالقت ادي.

السؤال الخامس :ما الشخصيات الفاعلة في مقاالت الكاتب أحمد حسن الزعبي؟
لإل ابة عو هذا السؤال تم تحليل مقاالت العي ة عو طريق استاراج التك اررات وال سب المئوية
وتقدير الرتب للفئات ،وال دول ( )0يبيو تائج هذا التحليل:
جدول ()5
التكرارات والنسب المئوية والرتب
لفئات الفاعلين من حيث كونها واقعية أو رمزية أو بلسان الكاتب
الفئة

التكرار

النسبة

الرتبة

شخصيات واقعية

44

01.2

1

شخصيات رمزية

25

26.7

2

الكاتب

19

22.1

5

المجموع

56

155

-

 أ ل مقاالت العي ة ( )45مقاال  ،لكو وحدات التحليل احيا ا ما تتكرر في مقاالت العي ة
ما يؤدي إلى زيادة اعداد الوحدات عو عدد مقاالت العي ة .
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يق د بالشا يات الفاعلة كل موذج شا ي ورد في المقالة ،سواء كاو فاعالً أو مفعوالً ب ،
فهؤالء أشااص متفاعلوو ي

عوو بتفاعلهم الوقائع واألحداث ،ألو الحدث أو الق ة عادة ما

يشارك بها أكثر مو طرف وال تقت ر على األشااص الفاعليو .ويهدف هذا التحليل لتبياو أهم
ا ائص هذه الشا يات الفاعلة.
ويبيو ال دول ( )0أعاله أو الرتبة األولى اءت ل ماذج الشا يات الواقعية بتكرار بلغ
( )44وب سبة مئوية بلغت ( )%01.2مو مقاالت العي ة ،بي ما اءت الرتبة الثا ية مو

يب فئة

الشا يات الرمزية بتكرار بلغ ( )25وب سبة ( ،)%26.7في حيو أو الكاتب فس ظهر في
المقاالت بتكرار بلغ ( )19مرة وب سبة ( .)%22.1ويق د بفئة الكاتب ما يأتي على لساو الكاتب
مو كالم إذا كاو هو الغالب في المقال ،فالكاتب ه ا يمثل أحيا اً دور الفاعل أو دور المفعول ب .
تدل هذه ال تائج على أو الكاتب الزعبي كاو يعتمد على معايشت للواقع في ا تقاء
موضوعات مقاالت  ،وفي ا تقاء الشا يات التي تمثلها ،لك

أيضاً كاو يستعيو بشا يات

رمزية أو ايالية ليقوم بإي ال فكرة معي ة.

السؤال السادس :ما فئات الجمهور المستهدف لمقاالت الكاتب أحمد حسن الزعبي؟
لإل ابة عو هذا السؤال تم تحليل مقاالت العي ة عو طريق استاراج التك اررات وال سب
المئوية وتقدير الرتب للفئات ،وال دول ( )6يبيو تائج هذا التحليل:
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جدول ()6
التكرارات والنسب المئوية والرتب لفئات الجمهور المستهدف في مقاالت العينة
الفئة

التكرار

النسبة المئوية

الرتبة

مسؤول حكومي -سياسي

9

17.1

5

قطاع خاص

6

11.5

4

قطاع مدني – أهلي

17

52

2

عام (كل الفئات)

25

57.7

1

أخرى

1

1.9

0

-

05

155

-

 أ ل مقاالت العي ة ( )45مقاال  ،لكو وحدات التحليل احيا ا ما تتكرر في مقاالت العي ة
ما يؤدي إلى زيادة اعداد الوحدات عو عدد مقاالت العي ة .
تعكس بيا ات ال دول ( )6أعاله فئات ال مهور المستهدف لمقاالت الكاتب أحمد حسو الزعبي،
ويق د بفئات ال مهور المستهدف تلك الفئات التي ااطبها الكاتب في مقاالت بطريقة مباشرة أو
غير مباشرة.
ويتبيو مو ال تائج أو فئة (كل الفئات) حازت على الرتبة األولى بتكرار بلغ ( )25مقاالً
ب سبة ( )%57.7مو بيو المقاالت التي اضعت للتحليل ،و اءت الرتبة الثا ية مو

يف الفئة
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(القطاع المد ي -األهلي) بتكرار بلغ ( )17وب سبة ( )%52مو م موع الفئات ،ويق د بالقطاع
المد ي -األهلي أية تلك الفئات اال تماعية التي ااطبها المقال ب فتها مواط يو عادييو ب رف
ال ظر عو األدوار الوظيفية ال تي يقوموو بها ،بي ما اءت الرتبة الثالثة مو

يب الفئة ( مسؤول

حكومي -سياسي) بتكرار بلغ ( )9وب سبة ( ،)%17.1وقد تم دمج السياسيات الحكومية مع
ا

راءات ا دارية بسبب التداال بي هما ،أما الرتبة الرابعة فقد اءت مو

يب الفئة (قطاع

ااص) بتكرار بلغ ( )6وب سبة مئوية بلغت ( ،)%11.5وكا ت الرتبة الاامسة واألايرة مو
يب الفئة (أار ) بتكرار ( )1وب سبة ضئيلة تساوي (.)%1.9
تدل هذه ال تائج على أو الكاتب الزعبي كاو يكتب لكل ال اس ،لكل الفئات اال تماعية،
لك كاو يضطر لتحديد الفئة المق ودة ب اء على طبيعة الموضوع الذي ي اقش .
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السؤال السابع :ما االتجاهات المتضمنة في مقاالت الكاتب أحمد حسن الزعبي؟
لإل ابة عو هذا السؤال تم تحليل مقاالت العي ة عو طريق استاراج التك اررات وال سب المئوية
وتقدير الرتب للفئات ،وال دول ( )7يبيو تائج هذا التحليل:
جدول ()7
التكرارات والنسب المئوية والرتب لفئات االتجاهات في مقاالت الكاتب
الفئة

التكرار

النسبة المئوية

الرتبة

إي ابي

10

25.5

2

سلبي

29

00.5

1

محايد

55

ماتلط

55

10.4

الم موع

02

155

5
5

 أ ل مقاالت العي ة ( )45مقاال  ،لكو وحدات التحليل احيا ا ما تتكرر في مقاالت العي ة
ما يؤدي إلى زيادة اعداد الوحدات عو عدد مقاالت العي ة .
تبيو تائج ال دول ( )7أعاله أو االت اهات السلبية حازت على الرتبة األولى مو بيو الرتب
الثالث ،بتكرار بلغ ( )29مرة وب سبة مئوية بلغت ( ،)%00.5أما الرتبة الثا ية فكا ت مو

يب

االت اهات االي ابية بتكرار بلغ( )10مرة وب سبة مئوية تبلغ ( ،)%25.5أما االت اهات الماتلطة،
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فقد اءت في الترتيب الثالث واألاير بتكرار بلغ ( )5مرات وب سبة مئوية بلغت ( ،)%10.4في
حيو أو االت اهات المحايدة لم يكو لها أي حضور أو سبة.
تدل هذه ال تائج على أو مقاالت الكاتب ركزت على المواقف أو السلوكيات السلبية أكثر
مو أي شيء آار ،وهذا أمر طبيعي في الكتابة الساارة ،ألو السارية ت

ب على أمر أو سلوك

غير عادي أو غير مقبول مو عامة الم تمع ،أو ب اء على م ظومة القيم والقوا يو .لكو مقاالت
الزعبي ال تالو أيضاً مو التركيز على بعع الظواهر والمسلكيات االي ابية.
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الفصل الخامس
مناقشة النتائج والتوصيات
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الفصل الخامس
مناقشة النتائج والتوصيات

يتضمو هذا الف ل م اقشة تائج أسئلة الدراسة مع التفسير والتعقيب والمقار ة ،وذلك كاآلتي:
 -1مناقشة نتائج السؤال األول :ما الموضوعات التي عالجتها المقاالت الساخرة للكاتب أحمد
حسن الزعبي؟
بي ت تائج تحليل هذا السؤال الااص بالموضوعات والقضايا التي تعرضت لها مقاالت
الكاتب أحمد حسو الزعبي ،أو الرتبة األولى وال سبة األكبر كا ت مو
وا

يب موضوع السياسيات

راءات الحكومية ب سبة ( )%54.4مو هذه الموضوعات وهي موضوعات تتعلق بإدارة الدولة

أو بمحاربة مظاهر الفساد أو بعع المواقف ذات ال لة بالسياسة ا و ا السياسة الداالية.
وتعكس هذه ال تي ة ا شغال المواط يو األرد ييو بالسياسات وا

راءات والقوا يو الحكومية

إلى حد كبير ،وهو الشأو الذي يتعلق بحياتهم اليومية ومستقبل أب ائهم ،وهو غالبا ما يتعلق
بتاطيط السياسات في الحكومة أو في م لس ال واب ،وا عكاسات الاطط على الحياة اليومية،
مثل تلك المتعلقة بالتعليم أو الموا الت أو ال حة والسياحة وقوا يو أار ذات عالقة بالحقوق
الماتلفة .إو الكاتب في اهتمام هذا بالسياسات والاطط وا

راءات إ ما ي ت ر الهتمام عامة

ال اس ،ا و اً الفئات األضعف اقت ادياً أو األقل حظاً التي تتأثر مو تلك ا

راءات .وهذا

يدل على أو الكاتب يعيش مع أب اء لدت ويشاركهم همومهم وال يتهرب م ها إلى الموضوعات
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الو دا ية أو السياسية البعيدة التي ليس لها

لة مباشرة بحياة المواطو العادي .مو ذلك يقول في

أحد مقاالت " في الدولة لدي ا أكثر مو  05امعة وكلية حكومية واا ة ،وآالف المبا ي الرسمية
والمدارس..ماذا لو قامت الدولة باقتطاع زء مو مواز ات هذه المؤسسات وايرادات هذه ال امعات
لمشروع الح اد المائي ،وا شاء آبار وا از ات مائية أرضية؟ كم ستحل مو أزمات المياه
وكم ستسد مو الع ز الذي س عا ي م بعد اقل مو  0شهور

(*)

يفاً

..

و اء في الرتبة الثا ية الموضوعات اال تماعية ب سبة ( ،)%25.4وهي موضوعات
تتراوح بيو قد بعع الظواهر اال تماعية كإطالق العيارات ال ارية أو بعع المسلكيات في قيادة
السيارة أو في الحوار بيو ال اس أو بعع عادات االستهالك.
إو هذا االهتمام الذي

اء في الدر ة الثا ية بعد االهتمام بالسياسات وا

الحكومية يدلل على أو الكاتب يعرف معرفة

راءات

يدة طبيعة األزمات واألمراع اال تماعية أو

المسلكيات الااطئة التي يعا ي م ها الم تمع ،وهو في ذلك يؤدي عمل الم ل

اال تماعي

واألاالقي الذي ي تقد كل الل ويعري كل ا حراف عو القيم واألاالق والسلوك القويم ،وال يتوا ي
عو قد الم تمع أفراداً و ماعات ،وفي ذلك مقاالت كثيرة م ها على سبيل المثال مقال "بوسة..

وسحاب"(**) ،وم تقتطف " ع و ت تلك الم لة الفيديو على اليوتيوب ب ه  :لماذا فتحت ميريام
ّ
فارس سحاب فستا ها للكامي ار ...؟ هذا الع واو لب مليوو ومئتيو ألف مشاهدة االل أسبوع !!..
الرب راعيها" ،ريدة الرأي2515-1-10 ،
(*) الزعبي ،أحمد" ،سارحة و ّ
(**) الزعبي ،أحمد"،بوسة  ..وسحاب"،

حيفة الراي2514/4/10 ،
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بالمقابل لقاء تلفزيو ي للعالم الكيمائي أحمد الزويل الحا ل على ائزة وبل للكيمياء أ راها مع
ا عالمي محمود سعد لم تح د سو  27الف مشاهدة و «77اليك» حتى اآلو م ذ ثالث
س وات!!!...
ويشار إلى أو بعع الدراسات السابقة ت اولت دور الكتابة الساارة في قد األوضاع
السياسية واال تماعية ،وأو هذاو الم االو هما مو أكثر موضوعات السارية في ماتلف البلداو،
فقد بي ت دراسة ( )Chernet, 2014أو أكثر المواضيع التي كاو الكاتب يت اولها في ساريت
هي األاطاء اال تماعية وسلوكيات الحكومة الااطئة ،وا تقادها ا تقاداً الذعاً ،وركز الكاتب على
مفردات مثل؛ ال فاق والتسلط والغطرسة وال هل.
أما الرتبة الثالثة فقد اءت للموضوعات االقت ادية ب سبة ( )%15.7وم ها مثالً أسعار
المحروقات التي تفرضها الحكومة كل شهر .بي ما أظهرت دراسة ( )Alonso, 2006أو سارية
العرع للمواضيع في م لة برشلو ة في الكشف عو حقيقة الفساد وأسباب ودوره في األزمة
االقت ادية عكس الق ور الرسمي في معال ة األزمة االقت ادية التي تعرضت لها األر تيو
.2551
تت ف هذه الموضوعات هذه الفئة بأ ها تتداال مع موضوعات السياسات وا

راءات

الحكومية أحيا اً ،وهي التي في الرتبة األولى ،لكو هذه الفئة االقت ادية هي تلك الموضوعات
التي اقشت أو تعرضت لقضايا اقت ادية بشكل مباشر ،مثل قضايا تسعيرة السلع والادمات...

ومو ذلك ما اء في مقال بع واو "بالمشرمحي" وفي يقول الكاتب "...اليوم وأث اء كتابة هذا المقال
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سعر فط بر ت  115دوال ارً ..اي با افاع عو  2555بما سبت الربع ( )% - 20عو السعر
العالمي آ ذاك ..سعر اللتر الفعلي الحالي مع رب

الحكومة ي ب او يكوو ()61.0

قرشاَ...والت كة ب ه ( )12.25وليس  17.65قرشاً حسب التسعير األاير..مما يع ي أو الحكومة
ترب مو المواطو..أكثر مو ( )7.0سبعة د ا ير و ف في الت كة أي أكثر مو ( )%45مو
سعر ال فيحة ...هل هذا إ

اف ؟؟ وهل ثمة باية في العالم توازي هذه ال باية(*)؟؟؟

كا ت الرتبة الرابعة مو

يب فئتيو مو الموضوعات وب سبة ( )%4.7لكل م هما ،وهي

الموضوعات الدي ية واألار (التي تتوزع على موضوعات أار أقل تك اررا) .بي ما تبيو أو
الموضوعات الف ية لم تحز إال على سبة ضئيلة تعادل ( ،)%1.0وفي الرتبة األايرة مو ترتيب
الموضوعات .وغ ي عو البياو ،أو الشؤوو الدي ية لم تكو مو شأو الكاتب أل

ليس ب احب

اات اص ولم يزعم أ م ل دي ي ،وقد ترك تلك الموضوعات أل حاب االات اص ولم يقحم
الالق الذي يحتم الديو ،وكذلك
فس فيها إقحاما رغم أ تطرق إلى ضرورة وأهمية العودة إلى ُ
فهو لم يقحم فس في الموضوعات الف ية إال في مواقف عابرة ،مما يدلل على غياب هذه
الموضوعات عو دائرة االهتمام العام أيضاً.
اتاماً في هذا م اقشة تائج هذا السؤال ،فإو الكاتب الزعبي كاو متواز اً ومعتدالً في ا تقاء
موضوعات  ،وهذا ما تعكس ال سب أعاله وترتيب الموضوعات.

(*) الزعبي ،أحمد" ،بالمشرمحي" ،سواليف2515/55/55 ،
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 -1مناقشة نتائج السؤال الثاني :ما النماذج (الشخصيات  -الكاريكاتير) التي تظهر في
المقاالت الساخرة للكاتب أحمد حسن الزعبي؟
يق د بفئات الشا يات الفاعلة تلك الشا يات التي تظهر في المقاالت وتشارك في
الحدث سواء كا ت فاعلة أو مفعولة ،وقد بي ت تائج تحليل هذا السؤال الااص أو ( )%07.5مو
الشا يات الفاعلة في مقاالت العي ة هي مو الذكور ،بي ما

اءت شا يات ا اث ب سبة

( ،)%25.7في حيو أو ( )15.5مو المقاالت اءت بالفئتيو (ماتلط) ،وأاي اًر ،فإو ()%5.7
مو المقاالت لم يظهر فيها

س ال مهور المستهدف ،أي اء الاطاب عاماً لل ميع.

 -2مناقشة نتائج السؤال الثالث :ما القيم التي تتضمنها المقاالت الساخرة للكاتب أحمد حسن
الزعبي؟
بي ت تائج تحليل هذا السؤال الااص بالقيم التي تضم تها أو تعرضت لها مقاالت الكاتب
أحمد حسو الزعبي ،أو الرتبة األولى وال سبة األكبر كا ت مو

يب القيم السياسية ب سبة

( ،)%55.1وهي قيم تحث على ال زاهة السياسية والشفافية في اتااذ الق اررات والسياسات
والعدالة..الخ ،و اءت الرتبة الثا ية مو

يب القيم اال تماعية ب سبة ( ،)%20.5وهي قيم تحث

على مكارم األاالق اال تماعية ،و اءت الرتبة الثالثة مو

يب القيم االقت ادية ب سبة

( ،)%16.5وهي قيم تحث على العمل وا االص في وترشيد االستهالك .بي ما اءت الرتبة
الرابعة مو

يب القيم الدي ية ب سبة ( ،)%14.0وهي قيم ال تهتم بالدعوة التقليدية ،لك ها تدعو

لاللتزام بالالق الدي ي غالبا مو االل ال موذج كم وذج (احمد الشقيري) الذي ورد في أحد مقاالت
الكاتب الزعبي .أما الرتبة األايرة فقد اءت مو

يب فئات أار متفرقة مو القيم التي ي عب

إد ار ها في الفئات السابقة ،وهي ب سبة ( ،)%4.9ومو أمثلتها تلك التي تتضمو التسلية أو
الترفي .
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 -4مناقشة نتائج السؤال الرابع :ما االستماالت التي تضمنتها المقاالت الساخرة للكاتب أحمد
حسن الزعبي؟
بي ت تائج تحليل هذا السؤال الااص باالستماالت التي تضم تها مقاالت الكاتب أحمد
حسو الزعبي ،أو الرتبة األولى وال سبة األكبر كا ت مو

يب االستماالت الذه ية – العقلية

بتكرار ( )24وب سبة مئوية تساوي ( )%05مو م موع االستماالت المستادمة ،و اءت
االستماالت العاطفية في الرتبة الثا ية بتكرار ( )15مرة ،وب سبة ( )%27مو االستماالت ،بي ما
اءت الرتبة الثالثة واألايرة لالستماالت الماتلطة ،بتكرار بلغ ( )11مرة أو مقاالً ،وب سبة
( ) %25مو االستماالت المستادمة ،واالستماالت الماتلطة هي تلك المقاالت التي استادم فيها
ال وعيو مو االستماالت (الذه ية والعاطفية).
وكا ت دراسة ( )Jackson, 2011أظهرت أو القراء يشعروو بالدوامة ،أي بعدم اليقيو
تي ة ال قد السياسي الساار ،فوسائل ا عالم تستمر بضخ األابار الماتلفة ،مو أ ل تو ي
ال اس حو أهداف معي ة ،بي ما تأتي الكتابة الساارة وف وو السارية األار لتشكك في بعع تلك
األهداف ،وت عل المواطو يفكر ويبحث ويتساءل وال يقبل كل ما يعرع أمام مو وسائل ا عالم
أو غيرها.
 -5مناقشة نتائج السؤال الخامس :ما الشخصيات الفاعلة في مقاالت الكاتب أحمد حسن
الزعبي؟
يق د بالشا يات الفاعلة كل موذج شا ي ورد في المقالة ،سواء أكاو فاعالً أو
مفعوالً ب  ،فهؤالء أشااص متفاعلوو ي

عوو بتفاعلهم الوقائع واألحداث ،ألو الحدث أو الق ة
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عادة ما يشارك بها أكثر مو طرف وال تقت ر على األشااص الفاعليو .ويهدف هذا التحليل
لتبياو أهم ا ائص هذه الشا يات الفاعلة.
وقد بي ت تائج تحليل هذا السؤال الااص أو الرتبة األولى اءت ل ماذج الشا يات
الواقعية بتكرار بلغ ( )44وب سبة مئوية بلغت ( )%01.2مو مقاالت العي ة ،بي ما اءت الرتبة
الثا ية مو

يب فئة الشا يات الرمزية بتكرار بلغ ( )25وب سبة ( ،)%26.7في حيو أو

الكاتب فس ظهر في المقاالت بتكرار بلغ ( )19مرة وب سبة ( .)%22.1ويق د بفئة الكاتب ما
يأتي على لساو الكاتب مو كالم إذا كاو هو الغالب في المقال ،فالكاتب ه ا يمثل أحيا اً دور
الفاعل أو دور المفعول ب .
والشا يات الواقعية في مقاالت الزعبي هي شا يات شعبية مو الطراز األول ،وكثي ار
ما تكوو الشا يات عادية ،فقيرة ،أو متوسطة الحال ،وهذا حال الشا ية المتكررة "أبو يحيى"،
فهو يمثل الر ل األرد ي البسيط في حز وسروره ،في اوت وفي سلبيت  ،في كرم وفي فقره،
يمثل في ميل للقفز فوق الواقع وت وير فس بأ

احب فوذ أحيا اً ،بي ما هو ال يستطيع أو

يحل مشكلة تعترض في أ غر دائرة حكومية .وهو أيضاً ذلك المواطو البسيط ،الذي يعا ي مو
فرع السياسات التي ترهق كاهل  ،وتزيد مو أعبائ  ،وهو ذلك المواطو الذي يترك عمل أحيا اً
ليساعد مو يحتاج للمساعدة.
كذلك ،فإو المرأة تظهر في مقاالت الكاتب كما هي في الواقع ،تظهر بأ ها مربية فاضلة،
وا سا ة م ت ة وعاملة ،لك ها أيضاً تعا ي مو بعع السلبيات ،ففي مقالة بع واو "مسبة بطعم
المحبة" ..يظهر الكاتب ساء عاديات ،وأاريات عامالت في المرافق ال حية " ،،،قبل أيام ك ت
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في أحد المراكز الطبية أحمل بيدي موذ ي الطبي وا تظر دوري حتى ادال على الطبيب ك ت
ممرضة تدعى أم قاسم ..أاذت ال موذج الطبي م ي
ا لس بيو سيدتيو كبيرتيو في ّ
مرت ّ
السوّ ،
ملياً ..ثم قالت-:
إلي ّ
وهوية التأميو..وقبل او تكتب حرفاً واحداً ظرت ّ
 -أ ا شايفك بس مش عارف ويو؟"

(*)

ويظهر األطفال أيضاً في بعع مقاالت الكاتب ،أطفاالً بريئيو ،يعيشوو حياة بسيطة فيها
معا اة أحيا اً ،وفيها شقاوة أحيا اً أار  .يقول الكاتب على لساو أحد األطفال العامليو في ميع

ال فايات لتحويلها إلى وقود ألسرت في الشتاء "دال إلى البيت بفرح غامر ...بدأ يفرغ حمولة
العربة إلى داال غرفة ال في ...حمل بيو يدي ال ور والاشب والفتات القماش وبراويز
«الفليكس» وبدأ بوضعها الواحدة تلو األار ،والشعار الف اآلار في فم المدفأة الشره..بي ما باار
الماء يت اعد مو سده المبلل بماء المطر  ..طلب مو أم او تطهو لهم ط رة «عدس»
ابتها اً بهذا ال يد الثميو..قالت ل بالحرف الواحد وهي ت شف شعره بيديها  :يا ب ي إو الشعارات
وعود ،والوعود ال ت ضج حساءً أو تشبع ائعاً ...دق ي حتى ارهم باردة"...

(**)

أما المسؤول الحكومي فيتكرر ظهوره في عديد المقاالت ،وغالباً ما يظهر ب ورة سلبية؛
ليس ألو الكاتب يتق د ذلك ،بل أل يتق د قد السياسات والمواقف السلبية التي تؤثر في حياة
ال اس ،يكتب في مقال ل بع واو (لمبة الشتاء وال يف)" ،قال رئيس الوزراء في ت ري

(*) الزعبي ،أحمد (" )2515مسبة بطعم المحبة"،

حيفة الراي

(**) الزعبي ،أحمد (" )2515العربة" ،ريدة الرأي.15-51-2515 ،

ل
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األسبوع الماضي أو رفع أسعار الكهرباء سيكوو تدري ياً بحيث لو يشعر ب المواطو "بال
قافية"(*).
لكو الزعبي ال يقت ر على قد المسؤول الحكومي ،فهو يشيد ببعضهم كلما لزم األمر
واستحق ذلك ،يقول في مقالة بع واو (األيادي المرت فة) " بوركت األيادي المرت فة التي تااف
على مال الوطو اوفها على مال اليتيم ...بوركت األيادي المرت فة التي ما وقّعت يوماً على
تهريب ٍ
فاسد..أو ربتت على كتف مو باع الوطو وسرق "القط ة" و أ ّ ر"الكفو""...

(**)

 -4مناقشة نتائج السؤال السادس :ما فئات الجمهور المستهدف لمقاالت الكاتب أحمد حسن
الزعبي؟
يق د بفئات ال مهور المستهدف تلك الفئات التي ااطبها الكاتب في مقاالت بطريقة
مباشرة أو غير مباشرة.
وقد بي ت تائج تحليل هذا السؤال الااص بفئات ال مهور المستهدف لمقاالت الكاتب
أحمد حسو الزعبي :أو فئة (كل الفئات) حازت على الرتبة األولى بتكرار بلغ ( )25مقاالً ب سبة
( ) %57.7مو بيو المقاالت التي اضعت للتحليل ،و اءت الرتبة الثا ية مو

يب فئة (القطاع

المد ي -األهلي) بتكرار بلغ ( )17وب سبة ( )%52مو م موع الفئات ،ويق د بالقطاع المد ي-
األهلي تلك الفئات اال تماعية التي ااطبها المقال ب فتها مواط يو عادييو ب رف ال ظر عو
(*)الزعبي ،أحمد (" )2515لمبة الشتاء وال يف" ،سواليف
(**) الزعبي ،أحمد (" )2515األيادي المرت فة" ،سواليف2514-5-2 .
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األدوار الوظيفية التي يقوموو بها ،بي ما اءت الرتبة الثالثة مو

يب الفئة ( مسؤول حكومي-

سياسي) بتكرار بلغ ( )9وب سبة ( ،)%17.1وقد تم دمج السياسيات الحكومية مع ا
ا دارية بسبب التداال بي هما ،أما الرتبة الرابعة فقد اءت مو

راءات

يب الفئة (قطاع ااص) بتكرار

بلغ ( )6وب سبة مئوية بلغت ( ،)%11.5وكا ت الرتبة الاامسة واألايرة مو

يب الفئة (أار )

بتكرار ( )1وب سبة ضئيلة تساوي (.)%1.9
 -4مناقشة نتائج السؤال السابع :ما االتجاهات المتضمنة في مقاالت الكاتب أحمد حسن
الزعبي؟
بي ت تائج تحليل هذا السؤال الااص باالت اهات المتضم ة في مقاالت الكاتب أحمد
حسو الزعبي أو االت اهات السلبية حازت على الرتبة األولى مو بيو الرتب الثالث ،بتكرار بلغ
( )29مرة وب سبة مئوية بلغت ( ،)%00.5أما الرتبة الثا ية فكا ت مو

يب االت اهات

االي ابية بتكرار بلغ( )10مرة وب سبة مئوية تبلغ ( ،)%25.5أما االت اهات الماتلطة ،فقد اءت
في الترتيب الثالث واألاير بتكرار بلغ ( )5مرات وب سبة مئوية بلغت ( ،)%10.4في حيو أو
االت اهات المحايدة لم يكو لها أي حضور أو سبة.
وتدل هذه ال تائج على أو معظم كتابات الكاتب الزعبي تأتي في طاق قد الظواهر
السلبية ،مما ي عكس في مقاالت التي تبدو في مضموو سلبي في معظمها ،لكو ذلك لم يم ع
الكاتب مو تأييد المظاهر االي ابية كلما الحت ل في الم تمع أو في الدوائر الحكومية وغير
الحكومية ،أما ما ظهر مو ات اهات ماتلطة ،فهذا يع ي أو بعع المقاالت ت اولت ظواهر فيها
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وا ب إي ابية وأار سلبية ،مو ذلك مثالً مقالة (أحمد الشقيري ..شكرا)  ،إذ أشاد فيها الكاتب
با عالمي أحمد الشقيري في الوقت الذي ا تقد في بعع اطباء المسا د والدعاة المسلميو الذيو
يعتمدوو على الاطابات ا شائية بال وت العالي أو مو االل تسهيل الديو و عل أم ار شكلياً
استعراضياً .بالمقابل فإو غياب االت اهات المحايدة ،يأتي ليكشف حقيقة هامة وهي أو الكاتب ال
يكتب أابا اًر ،بل هو يكتب موقفاً ي فعل في بو دا

وبفكره ،فيبدو أما معارضاً اقداً سااطاً أو

مؤيداً مش عاً راضياً ،وفي هذا السياق يشير الكاتب وال اقد طلعت ش اعة إلى أو الكتابة الساارة
مثل أية كتابة ،ال بد أو تكوو وسيلة للتعبير عو موقف أو رؤية ،وبغير ذلك فإ ها تتحول إلى
شكل مو أشكال "التهريج" و"أفيهات" كتلك المستادمة في المسرحيات الكوميدية الت ارية ،الفتاً
بأ ال يكفي أو يكوو المرء ضاحكاً و" احب كتة" ليكوو بالضرورة كاتباً ساا اًر .وهذا ما التزم
ب الكاتب أحمد حسو الزعبي في معظم مقاالت وأعمال الف ية على اليوتيوب والتلفزيوو.
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التوصيات
 إ راء المزيد مو البحوث والدراسات حول الف وو ال حفية الساارة في ماتلف وسائل ا عالمظ اًر لتأثير هذه الف وو على ال مهور مو احية ،و ظ اًر الستقطاب هذه الف وو لمزيد مو الشرائ
اال تماعية.
 إ راء بحوث حول الف وو الساارة عو طريق المس باالستبا ة ومو و هة ظر ال مهور لتبياوحقيقة ات اهات ال مهور ت اه هذه الف وو.
 إ راء دراسات حول الكتاب السااريو األرد ييو اآلاريو. -إ راء دراسات حول الف وو الساارة في اليوتيوب على و

الا وص أل فو اشئ حديثا.

- 75 -

قائمة المراجع
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قائمة المراجع
القــــرآن الكريم
أوال .المراجع العربية
 إبراهيم  ،إسماعيل (. )2556فن المقال الصحفي ،القاهرة :دار الف ر .
 أبو عر ة ،تيسير (. )2511فن المقال الصحفي  .عماو :دار م دالوي.
 أبو عرقوب ،إبراهيم أحمد ( )1995االتصال اإلنساني ودوره في التفاعل االجتماعي،
عماو :دار م دالوي.
 أبو ضال ،زي ( )2515الساخرون ،عماو :دار أزم ة لل شر والتوزيع.
 إسماعيل ،محمود ( )1995مبادئ علم االتصال ونظريات التأثير .القاهرة :الدار العالمية
لل شر والتوزيع.
 ال ابر ،مريم (" )2559السارية قهوة الكادحيو ...والضحك داا هم الم ا ي"  ،جريدة
الرياض 9 ،فبراير  ،2559العدد  .14505على الرابط:
http://www.alriyadh.com/410678


ريدة الدستور (" )2557شهادات تؤكد أن الكتابة الساخرة رؤية نقدية ال تتوقف ،".دوة
ظمت ضمو فعاليات إربد مدي ة الثقافة  14 ،2557أيلول .2557
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 حسيو  ،سمير (. )2556دراسات في مناهج البحث العلمي  :بحوث اإلعالم ،القاهرة :
عالم الكتاب .
 الدليمي ،عبد الرزاق ( . )2511المدخل إلى وسائل اإلعالم ،عماو :دار الثقافة ل شر
والتوزيع.
 سالم  ،أرو محمود (.)2511الكاريكاتير في ال حافة العربية  :كاريكاتيرات ا ي العلي
أ موذ ا( .رسالة ماجستير غير منشورة) ، ،عماو ،األردو :امعة الشرق األوسط
 الشديفات ،االد رياع ( )2515منظومة القيم ،حماتيها ،أزمتها ،واقعها بين األمس
واليوم ،ال زائر (و وه الثقافة) ،األردو (دار ا عالم).
 شفيق ،حس يو (. )2556الصحافة المتخصصة ،المطبوعة واإللكترونية .القاهرة ،معهد
ا عالم.
 العا ز ،فؤاد والعمري ،عطية (" )1999القيم وطرق تعلُّمها وتعليمها" (دراسة غير منشورة)
مقدمة إلى مؤتمر كلية التربية والف وو تحت ع واو (القيم والتربية في عالم متغير) والم عقد
في امعة اليرموك في الفترة مو 1999/7/29-27م إربد  ،األردو :امعة اليرموك.
 عبد المعطي  ،عبد الباسط (. )1951البحث االجتماعي  ،محاولة نحو رؤية نقدية
لمنهجه وأبعاده .ا سك درية :دار الفكر
 عبيد ،عاطف والعبد ،عدلي ( .)2552نظريات اإلعالم والرأي العام :األسس العلمية
والتطبيقات العربية .القاهرة :دار الفكر العربي.

- 77 -

 عبيد ،عاطف والعبد ،عدلي( .)2552نظريات اإلعالم والرأي العام :األسس العلمية
والتطبيقات العربية ،القاهرة :دار الفكر العربي.
 عمر ،السيد احمد م طفى (. )2555البحث العلمي ،مفهومه..إجراءاته ومناهجه،
الكويت :مكتبة الفالح.
 كشت ،إبراهيم ( )2515المعاني السامية ،عماو ،دار وائل لل شر والتوزيع.
 الفي العزايزة "مو هي كرمة العلي" ،موقع الرمثا ت ،2515 ،على الرابط:
http://cutt.us/EJFMf
 مراد ،ما دة ( )2554شخصياتنا المعاصرة بين الواقع والدراما التلفزيونية ،القاهرة :عالم
الكتب.
 المزاهرة ( )2515م ال هالل ،نظريات االتصال ،عماو :دار المسيرة.
 مكاوي ،حسو عماد ،)2512( ،االتصال ونظرياته المعاصرة ،ط  ،15القاهرة :الدار
الم رية اللب ا ية لل شر.
 م ذر ،ريم (. )2555فن الكاريكاتير العربي ودوره في الدفاع عن حقوق اإلنسان  .رسالة
ما ستير  ،دمشق :امعة دمشق سوريا.


ادات ،علي وعالو ة ،حاتم (" .)2557فن الكاريكاتير في الصحافة اليومية االردنية "
عماو :ال امعة االرد ية.
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. عالم الكتب الحديث لل شر والتوزيع: إربد، تاريخ اإلعالم األردني. )2555(  تركي، ار



) طرق2559(غازي مال، واليفة، عبد ال بار توفيق، والبياتي، محمد عبد العال، ال عيمي
. دار الوراق: عماو،ومناهج البحث العلمي
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No.(1), P. 75–101, UK: The Media School, Bournemouth University,
Talbot Campus.
 Katz, E., & Lazarsfeld, P. (1955), Personal Influence, New York: The
Free Press.
 Oxford dictionaries, on- line:

مواقع إلكترونية:
 رضواو ،ها (" )2512ال حافة الساارة ..ابتسامة بطعم الو ع" ،موقع

حيفة فيتو ،العدد

 - 59الثالثاء  9أكتوبر  2512على الرابطhttp://www.vetogate.com/232255 :
 الش يري ،سهام ( " )2515حافة السارية والفكاهة :اله اء السياسي مو م ظور اعالمي"،
موقع كتابات في الميزاو ،26/11/2511 ،على الرابط:
 شبا ة ،عمر (" )2514الكتابة الساارة في ال حافة األرد ية :كسر التابوهات واألكثر قراءة"،
موقع

حفي ،تاريخ ال شر  ،2514 -0 -15على الرابط:

 عو يوز" ،أحمد حسو الزعبي %25 :مو مقاالتي تم ع وأارها مقال عو “الايار”
 موقع سواليف  ،على الرابط/http://sawaleif.com :
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/http://www.alrai.com :حيفة الرأي االرد ية

موقع



،2515 /1/21 ،» أحمد حسو الزعبي يكشف عو شا ية «كرمة العلي، موقع وكالة عموو
:على الرابط
 الموسوعة الحرة على شبكة اال تر ت، ويكيبيديا
 http://ar.wikipedia.org/wiki/
 http://www.ammonnews.net/article.aspx?articleno=53017
 http://www.kitabat.info/subject.php?id=11669
 http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/value?q=Value (3)
 http://www.sahafi.jo/files/979cfdc202f076a8d84d6f21cace9463e0374
1d2.html
 http://ainnews.net/?p=32792: على الرابط، ،٢٩٠٩\٩٠\٢٢ األربعاء

:مقابالت
. األردو،) مقابلة عبر االيميل والهاتف2510(  أحمد حسو، الزعبي-
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مالحق الدراسة
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الملحق رقم ()1

أسماء محكمي االستبانة
االسم

التخصص

مكان العمل

أ.د .عبد الرزاق الدليمي

ا عالم والعالقات العامة

امعة البتراء

د .كامل اورشيد مراد

حافة

امعة الشرق األوسط

د .عبدالكريم الدميسي

حافة

امعة البتراء

حافة

امعة الشرق األوسط

حافة

امعة البتراء

د.

باح الياسيو

د .أحمد حسيو
د .عثماو الطاهات

م ال معرفي

امعة الشرق األوسط

د .عثماو الطاهات

م ال معرفي

امعة الشرق األوسط

أ.د .عبد ال بار البياتي

إدارة تربوية

امعة الشرق األوسط
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ملحق رقم ( )1استمارات التحليل
استمارة ( )1فئات الموضوعات والقضايا
فئة الموضوعات

ال سبة

التكرار

سياسة
ا تماعية
اقت ادية
فسية
دي ية
علمية
أار
الم موع
استمارة ( )1فئات جنس الشخصيات الفاعلة
الفئة
ذكر
أ ثى
ماتلط ال س
غير محدد ال س
الم موع

التكرار

ال سبة
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استمارة ( )2فئات القيم
التكرار

فئة القيم

النسبة

سياسة
ا تماعية
اقت ادية
فسية
دي ية
أار
الم موع

استمارة ( )4فئات االستماالت
فئة االستماالت
ذه ية
عاطفية
ماتلطة
الم موع

التكرار

النسبة
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استمارة ( )5فئات الفاعلين من حيث كونها واقعية أو رمزية أو بلسان الكاتب
الفئة

النسبة

التكرار

الرتبة

شا يات واقعية
شا يات رمزية
الكاتب
الم موع

استمارة ( )6فئات الجمهور المستهدف في مقاالت الكاتب
الفئة
مسؤول حكومي -سياسي
قطاع ااص
قطاع مد ي – أهلي
عام (كل الفئات)
أار

التكرار

النسبة المئوية
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استمارة ( )7فئات االتجاهات في مقاالت الكاتب
الفئة
إي ابي
سلبي
محايد
ماتلط
الم موع

التكرار

النسبة المئوية

الرتبة
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ملحق ( )2كشاف التحليل

الفئات

الموضوعات

رقم

جنس الشخصيات

القيم

رقم

االستماالت

رقم

4

فسية

4

غير
محدد
الجنس

فئة الشخصية

5

اقت ادية

5

مختلط
الجنس

اقت ادية

5

ماتلطة

5

الكاتب

5

رقم

2

ا تماعية

2

أنثى

ا تماعية

2

عاطفية

2

شخصيات
رمزية

2

حكومي
قطاع
ااص
قطاع
مد ي –
أهلي

فسية

4

االتجاهات

4

4

0

دي ية

0

دي ية

0

إي ابي

0

0

6

علمية

6

أار

6

سلبي

6

6

7

أار

7

7

محايد

7

7

5

5

ماتلط

5

5

5

الجمهور

1

سياسة

1

ذكر

سياسة

1

ذه ية

1

شخصيات
واقعية

1

مسؤول

عام (كل
الفئات)
أار
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ملحق رقم ()4
قائمة بأسماء مقاالت العينة وتاريخ النشر والصحيفة الناشرة
صحيفة النشر

ت

عنوان المقال

تاريخ النشر

-1

الريموت

األحد 2515-1-6

حيفة الرأي

-2

ورق وليل

األحد 2515-2-5

حيفة الرأي

-5

بالمشرمحي

األحد 2515-5-5

حيفة الرأي

-4

الع ف يت اعد

األحد 2515-4-7

حيفة الرأي

-0

مسبة بطعم المحبة

األث يو 2515-0-6

حيفة الرأي

-6

لمبة الشتاء وال يف

األحد 2515-6-2

حيفة الرأي

-7

محكمة شرعية عربية

األحد 2515-7-7

حيفة الرأي

-5

هاظ اح ا

األحد 2515-5-4

حيفة الرأي

-9

حدد موقفك

األحد 2515-9-1

حيفة الرأي

-15

ت وير طبقي

األث يو 2515-15-7

حيفة الرأي

-11

وطو كاروهات

الثالثاء 2515-11-0

حيفة الرأي

-12

ت ك المي

األحد 2515-12-1

حيفة الرأي

-15

ابو اعد

األحد 2514-1-0

حيفة الرأي

-14

ابو السفايف

األحد 2514-2-2

حيفة الرأي

-10

بوركت االيادي المرت فة

األحد 2514-5-2

حيفة الرأي

-16

احب الكيا

األحد 2514-4-6

حيفة الرأي

-17

ال تعتذر

األحد 2514-0-4

حيفة الرأي

-15

اطوات مشلوحة

األحد 2514-6-1

حيفة الرأي

19

شعب مدعش

األحد 2514-7-6

حيفة الرأي

-25

ف يلة ال مت

األحد 2514-5-5

حيفة الرأي

-21

شوك أاضر

األحد 2514-9-7

حيفة الرأي

-22

بيضة طائشة

الثالثاء 2514-2-11

حيفة الرأي

-25

لوال هالثالولة

األحد2514-12-7

حيفة الرأي
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-24

العربة

األحد 2515-1-15

حيفة الرأي

-20

سارحة والرب راعيها

الثالثاء2515-1-10

حيفة الرأي

األث يو2515-5-15

حيفة الرأي

-27

احمد الشقيري شك ار

الاميس2515-7-15

حيفة الرأي

-25

شاهد عيار

الاميس2515-9-12

حيفة الرأي

- 29

ديمقراطية الراي رايك

األحد2515-2-24

حيفة الرأي

-55

تل اراف

األربعء2515-4-24

حيفة الرأي

-51

طارئة مو بيت ابوها

األحد2515-0-12

حيفة الرأي

-52

سف ار دائمة

األحد 2515-6-16

حيفة الرأي

-55

ابير ثورات

األحد2515-5-15

حيفة الرأي

-54

الليدي ا ة

األحد2515-15-15

حيفة الرأي

-50

ربة السراج

األحد2515-11-17

حيفة الرأي

األربعاء2515-12-15

حيفة الرأي

األث يو2514-1-25

حيفة الرأي

ال معة2514-7-15

حيفة الرأي

-59

موذج ال رف عو الدعم

السبت2515-2-25

حيفة الرأي

-45

ليل وشتي

األحد2514-11-16

حيفة الرأي

-41

سواليف الضباع

األث يو2514-5-4

حيفة الرأي

-42

بوسة وسحاب

الثالثاء2514-4-10

حيفة الرأي

-45

ر ع ايلول

األحد2514-9-21

حيفة الرأي

-44

عشق مهرب

األث يو2514-0-26

حيفة الرأي

-40

مو الي از حوراو

األحد2514-6-10

حيفة الرأي

-46

الواكد ودياب في قوائم الغياب

األحد2514-5-17

حيفة الرأي

-47

ايبوال اا ت ا

األحد2514-15-19

حيفة الرأي

الاميس2514-12-15

حيفة الرأي

-26

-56
-57
-55

-45

-

ع في حوارة

الاكي ما علي

مارك

رغيف سعده
اب السحور

الهواية المطالعة

- 91 -

ملحق رقم ()5
التدقيق اللغوي

