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 إعداد

 الرجوبرامي علي عبدالرؤوف 

  إشراف

 األستاذة الدكتورة حميدة سميسم

 الملخص

،  تخىىىل   ىىىن اإللكترونيىىىةهىىىدفذ هىىىلم الدةاتسىىىة الىىى  ت ليىىىل المقىىىذالت السىىىذشر  فىىىه الصىىى ذفة 

و تتسىىلرب  تىم  فىىه هىلم الدةاتسىىة إعتمىىذد المىيه  الر ىى ه قىذالت الكذتىىب تذ ىل نصىىيرات تنمر جىىذ ، و 

تيوىىذ الىى  التعىىرف علىى   وىىذ ين المقىىذل السىىذشر  ىىن  ر ىىرعذت و  هىىدفذت ليىىل الموىىمر ، و 

فئىىىذت  سىىىتهدفة و دةجىىىذت السىىىخرية المقعرلىىىة فىىىه  يتمىىىس الصىىى ذفة االلكترونيىىىة،  ذال ىىىذفة لت ليىىىل 

  المستخد ة فه  يتمس الدةاتسة.اإلتيذهذت الر زيذت و 

االتستمذة  الخذ ىة و د اعتمدت الدةاتسة الميه  الر  ه، وتتسلرب ت ليل المومر  براتسطة 

بت ليل المومر ، و د تم الت قق  ن  دق األدا   ىن شىفل تعريىح وحىدات وفئىذت الت ليىل تعري ىذ  

د يقىىذ  وعىىرا تدا  الت ليىىل علىى   يمرعىىة  ىىن الخعىىرام لت كيمهىىذ، وتىىم   عىىذد  ت ليىىل جىىزم  ىىن عييىىة 

 الدةاتسة   ذةق ز يه  ن اجل الت قق  ن ثعذت األدا .

، و تذنىىىذ عييىىىة  ىىىعكة االنترنىىذ ععىىر ذلمقىىىذالت السىىذشر  الميشىىىرة  تسىىة ويتمثىىل  يتمىىىس الدةا

 ،1106 قذال   للكذتب تذ ل نصيرات لسية  060الدةاتسة 
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وتر ىلذ الدةاتسىىة إلىى   يمرعىة  ىىن اليتىىذه   ىىن تبرزهىذ، ت   عاىىم المر ىىرعذت المطروحىىة 

 ن االتيذم  %61نسعة حذزت السخرية السط ية عل  ، و %51كذنذ تسيذتسية  ذلمقذي األول بيسعة 

، و %57العىىىذي للسىىىخرية فىىىه  قىىىذالت الكذتىىىب، و تذنىىىذ  عاىىىم اتسىىىتمذالت الكذتىىىب وجدانيىىىة بيسىىىعة 

، ت ىىذ %65، و  عاىىم المقىىذالت تسىىتهدف عذ ىىة اليمهىىرة بيسىىعة %11تعكىىأ تحىىداثذ  وا عيىىة بيسىىعة 

 .%70 يمف  بيسعة   تشذهمة اتيذهذت الكذتب فكذنذ تسلعية

  . قذالت الكذتب تذ ل نصيرات، السذشر، الص ذفة االلكترونيةالمقذل  :الكلمات المفتاحية
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Abstract 

 

This paper aims to analyze the satirical articles in the 

Electronic press, focusing on Mr. Kamel Nuseirat writings as its case 

study, which is adopting a descriptive approach and content analysis 

methods, targeted to identify the contents of the satirical article 

subjectively, its readers, and the levels of which sarcasm would be 

tolerated in the Electronic Journalism’s community. On top of that it 

will analyze the termini logy and symbols used by modern writers. 

 

The starts with  an in depth descriptive research, followed by a 

content analysis specifically designed form,  which has been 

examined and approved by a group of experts for arbitration. The 

form has been also inspected later, and the results assured the 

stability of the tool used 
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The study sample consisted of 131 articles of Mr. Nuseirat, 

published articles over the year of 2016. 

 

The study came out with a plethora of outcomes, chief among 

which was that the sarcastic articles were dominated by political 

sarcasm with a ratio of 52 %, and superficial cynicism appeared 64% 

of the general trend of satirical articles, and was the most usages 

writer and lyrical by 57%, and reflect the events and realistic by 

42%, and most of the articles aimed at the general public by 65%, 

while the writer has negative trends outline by 71%. 

 

Key words: The Satiric Article , Jordanian E-Press Witter Kitter Kamel 

Nusairat Model    
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 الفصل األول

 خلفية الدراسة و أهميتئا  

 :  أ. المقدمة

تعيىىى  الصىىى ذفة السىىىذشر  بيقىىىد الميتمىىىس والسيذتسىىىة  شىىىكل  ستسىىىذ   سىىىيط فىىىه جىىىر  ىىىن 

 قذةنىىىىة  ذلصىىىى ذفة اإللكترونيىىىىة ال كذهىىىة واال تىىىىذا، وناىىىىرا  لترتسىىىىس   هىىىىري ال ريىىىىة فىىىىه الصىىىى ذفة 

السخرية و وذ ييهذ  ىد يختلىف فىه الصى ذفة اليديىد ، وجذهىذ هىلم الرتسىذلة التقليدية، فذ   كل 

 .الت الكذتب تذ ل نصيرات تنمر جذ  لسعر  وذ ين الميتمس االلكترونه  شكل عذي، و قذ

تتربىىس السىىخرية علىىى  هىىري األتسىىىذليب ال ييىىة الصىىىععة ا  انهىىذ تتطلىىىب التفعىىب  مقىىىذييأ 

اال يذم توخيمذ او تصغيرا تطريف او تقزيمذ، هلا التفعب يىتم  ىمن  عيذةيىة فييىة هىه تقىديم 

اليقىىد الىىف ا فىىه جىىر  ىىن ال كذهىىة و اال تىىذا، ليىىر ا  اتسىىلرب السىىخرية يختلىىف  ىىن عصىىر الىى  

 (1ص ، 2006) مسه، شر.آلتسذشر عصر، و يت ذوت  ن 

ا  االدب السذشر ال يعيه الو ك  ىن اجىل الوى ك فقىطذ فهىلا يسىم  تهرييىذ ذ بييمىذ 

االدب السىىىذشر هىىىر تر يىىىديذ تسىىىردام، تعكىىىأ اوجىىىذا المىىىراطن السيذتسىىىية واالجتمذعيىىىة، ويقىىىد هذ 

ذفىىة  قذلىىب تسىىذشر يرتسىىم العسىىمة علىى  الرجىىه، ويوىىس شييىىرا  ذلقلىىب، ويشىىتمل هىىلا االدب علىى  ت

انىىراا االبىىداا االدبىىه الىىلو يطىىر   ر ىىرعذته  سىىخرية، والكذتىىب هىىر  ىىن ي ىىرل األلىىم الىى   سىىمة 

فذنىه يصىعح   ز  ال  ابداا، فذ  لم يكن للكذتب  وية  همري بهذ وةتسذلة يريد لهىذ ا  تصىل،الو 
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الكذتب السذشر ييعل القذةئ يعكه  ن فرط الو ك، وفه الر ذ ن سىه يوى ك  ىن إ   هرجذ ، 

 (6لم. ) مسه، ص فرط األ

تعرف الص ذفة السذشر  عل  تنهذ  ى ذفة ال كذهىة واليقىد االجتمىذعه والسيذتسىه بهىدف 

 تطعيقذ  للقرل السذهد :  ر العلّية  ذ يو ك. لك السخرية و 

االتصذل  شكل عذي يعمل إل  إحداث تغيير عل  ثفثة  ستريذت ةهيسية تمذ يشير إ  

 (11، 0996تسلرك المستقعل. )تبر عر رب، و ، اإلتيذهذت و إبراهيم تبر عر رب: المعلر ذت، 

تقىىىري الصىىى ذفة السىىىذشر   علىىى  عىىىد  ةتىىىذهز  يهىىىذ: التخ يىىىف  ىىىن وطىىى   القيىىىرد  ىىىن هيىىىذ 

تتسىلرب لمراجهىة الخىرف و ترتسىي  عوىرية ال ىرد فىه الميتمىس، و اليقىد االجتمىذعه، و االجتمذعيىة، 

 (.011، 1116والقلق، واللعب العقله )  يق، 

السذشر انتشذةا  واتسعذ  لىد  القىرام  سىعب  ف سىة اتيذهىذت اليىذل و يىرلهم ووجد األدب 

 هىىم،  مىىذ يسىىذند  ىىيذا القىىراةات علىى  اتخىىذ  القىىراةت الصىى ي ة وتعىىديل القىىراةت آلوهمىىر هم وا

الخذطئة عل  وت سين  عض الاروف السيئة، ا  ترتسم  ىرة  تو ىح وت ىرب للرا ىس، وا  تذنىذ 

 لتكعير والتهريل والمعذلغة.المقذييأ  ختل ة تذلتصغير وا

بىىرز علىى  السىىذحة االةدنيىىة العديىىد  ىىن الكتىىذب السىىذشرين  ىىرشرا ، فقىىد تذنىىذ حصىىرا   ىىد و 

علىىى  طمليىىىة والقفهىىىل حرلىىىىه  ىىىن ن ىىىأ المدةتسىىىىة، ت ىىىذ اال  فكىىىل   ىىىىد ان ىىىرد  ذتسىىىلرب و را ىىىىيس 

الكذد ،  يطرحهذ، و يهم الكذتب تذ ل نصيرات اللو تمّيز بر ف حذله وحذل المراطن األةدنه

ويشير العذحث هيذ ال  تسىعب اشتيىذة الكذتىب نصىيرات تمهيىدا  وتصرير  عيشته وتععذهه الير ية، 

 للع ث.
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تطىىرق نصىىيرات لف ىىكذالت التىىه تراجىىه الكذتىىب السىىذشر فىىه االةد ، و ىىن اهمهىىذ   ىىدو 

ب تيذولهىذ الكذتىب وتليهىذ االتسىلرب، فلكىل تذتىب اتسىلرب،  رتىدا ا  االتسىلر ت  يال كىر  التىه ييىب 

 (1، 1101)نصيرات،  هر اللو يميز المقذلة الص  ية السذشر .

احصىىىذهية  يىىىل  ىىىد ،   عىىىداد تتىىىذب المقذلىىىة السىىىذشر ،   ىىىذجرام ىىىد  ىىىذي الكذتىىىب الزععىىىه و 

فذكتشىىف ا  تتىىذب المقذلىىة السىىذشر  ليىىر  ت ىىرلين، ويعملىىر  بهىىلم المهيىىة تر ي ىىة لكسىىب الىىرزق 

فه المقذي األول، وليأ احترافىذ،  مىذ يعيىه انىه ال يرجىد حتى  اآل  حرفيىة تذ لىة، واشتىتم حديثىه 

ب السذشرين، ا  ت  لذلعية الص ف  ملرتة للقطذا  ذهف: ا  هيذك ا كذالت عديد  تراجه الكتذ

العىىىذي، وهىىىلا يشىىىير  ىىىمييذ ، الىىى  ت ديىىىد حريىىىة التععيىىىر وي صىىىر الكتذ ىىىذت السىىىذشر  فىىىه الميىىىذل 

االجتمىىذعه تو االنسىىذنه اليىىر ه الروتييىىه، وهىىلا برتيىىه ي صىىر تخصىىة الكتذ ىىة السىىذشر ، تمىىذ 

حىىدود لل ريىىة، وال تك ىىه ال فتسىى ة يوىىيف تذ ىىل نصىىيرات فىىه هىىلا السىىيذق   نىىه  شىىكل  يىىرد ال 

 ر ىىس الزععىىه، (حريىىة تسىىق هذ السىىمذم، فهىىر حتىى  ال ير ىى    ىىد ل ريتىىه وا  تىىذ  السىىمذم  يىىذزا .

 .(1100، عمر  

ويرتد الكذتب السذشر تذ ل نصيرات ا  هيذك  قذال تسذشرا وا  ت ذوتذ المستريذت بين 

ر  احترافيىىة  معيذهىىذ االدبىىه فىىه كذتىىب ورشىىر،  رتىىدا  فىىه الر ىىذ  اتىىه انىىه ال ترجىىد تتذ ىىة تسىىذش

ت ىرل المقىذل السىذشر الى  ادب تسىذشر،  ىد تىذ  تبىرز المشىكفت ت  ياالةد ، وا  تيذ نطمح 

التىىىه تراجىىىه الكذتىىىب السىىىذشر الىىىلو يكتىىىب  شىىىكل يىىىر ه، انىىىه  تعلىىىق  كسىىىب الىىىرزق والراتىىىب 

ذتسىىه هىىر همهىىم األتساألليكترونيىىة الشىىهرو، فذلقىىذهمر  علىى  اليراهىىد والصىى ف وحتىى  المرا ىىس 

ديمر ىىة الصىى ي ة وت ىىذدو  قىىة الر يىىب و ىىذ يتععىىه  ىىن تععىىذت  ذنرنيىىة و سىىذهلة،  معيىى  ا  

الكتذ ىىة السىىذشر  فىىه ةت  هىىرالم هىىه  لىىي الصىى ي ة وزيىىذد  عىىدد المتىىذ عين وا  تذنىىذ هزليىىة 
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القوىية  وىية  ذليىة، وحتى  يى ته اليىري الىلو يياىر ا ى ذب القىراة فى    رفة، وبذشتصذة 

يمكن القرل انيذ نسير على  طريىق عيدهذ كتذ ة السذشر  هه حذلة ابداعية، فه الص ف ا  ال

 (1101)الييذة،  .بيذم ادب تسذشر فه االةد 

وبيذم  عل   ذ تسعق تسع  هلم الدةاتسة ال  الت ليل العلمه الميهيه لألدب السذشر فه 

فىىه طرحىىه وتيىىذ ا األ عىىذد والم ىىذوة  ىىن نصىىيرات نمر جىىذ ،    تخىىلالصىى ذفة اإللكترونيىىة، 

 السذشر، تمذ تستدةل ال دود والمرا يس الته يتيذولهذ.

 ب. مشبلة الدراسة:

السىىىىذشر ، ودةجىىىىذت اإللكترونيىىىىة تكمىىىىن  شىىىىكلة الدةاتسىىىىة  م ىىىىذوة واتيذهىىىىذت الصىىىى ذفة 

رتعط إ ىىىىكذلية الدةاتسىىىة  ميمىىىىل اإل ىىىكذليذت الخذ ىىىىة بتطىىىرة ت ليىىىىل تىىى السىىىخرية المسىىىىتخد ة

ذ عىدي التىراز  بىين الت ليىل الكمىه والكي ىه فىه دةاتسىذت الرتسذهل والموذ ين اإلعف ية وتهمه

وب ىىرث ت ليىىىل  وىىمر  الرتسىىىذهل اإلعف يىىة، وهيميىىىة الت ليىىل الكمىىىه علىىه التقذليىىىد العلميىىىة 

والميهييىىة فىىه  يىىذل   ىىرث ودةاتسىىذت اإلعىىفي علىىه المسىىتريين العىىذلمه والعربىىه. ) ىىر ذ ، 

1111 ،01) 
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 التذله :فه مشكلة الل  ذلص ذفة السذشر ، فتتعلرة وإ ا تيذوليذ  ر را هلم الدةاتسة المتمث

 ؟ قذالت الكذتب تذ ل نصيرات ذ هه  يذالت السخرية فه 

 ؟ قذالت الكذتب تذ ل نصيراتو ذ هه تتسذليب السخرية فه 

 ج. أستلة الدراسة:

 ماذا قيل:

 فئذت المر رعذت الته تتيذولهذ  قذالت الكذتب تذ ل نصيرات؟هه السرال األول:  ذ 

 ؟ألحداث ال ذعلة فه  قذالت الكذتب:  ذ االرا سالسرال 

 هرة الته يستهدفهذ الكذتب؟مفئذت اليهه :  ذ الخذ ألسرال ا

 كيف قيل:

 السرال الثذنه:  ذ دةجذت السخرية المستخد ة فه  قذالت الكذتب تذ ل نصيرات؟ 

 الته توميتهذ  قذالت الكذتب؟اإلتيذهذت السرال الثذلث:  ذ  

 الته يستعملهذ الكذتب فه  قذالته؟اإلتيذهذت السرال السذدل  ذ 
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 د. أهداف الدراسة:

 تتمثل أهداف الدراسة في التالي:

  قذالت الكذتب تذ ل نصيرات.ت ديد  ر رعذت و وذيذ 

 ت ديد فئذت األحداث فه  قذالت الكذتب تذ ل نصيرات.

  قذالت الكذتب تذ ل نصيرات.ت ديد  يرل واتيذهذت 

 فه  قذالت الكذتب تذ ل نصيرات.ت ديد دةجذت السخرية 

 فه  قذالت الكذتب تذ ل نصيرات.ت ديد ال ئذت المستهدفة 

 ت ديد  سذحة السخرية السيذتسية واالجتمذعية والتعليمية فه تتذ ذت نصيرات.

 ه. أهمية الدراسة:

نعتعىىر اإللكترونيىىة، و تتمثىىل تهميىىة هىىلم الدةاتسىىة بت ليلهىىذ لىىألدب السىىذشر فىىه الصىى ذفة   

زال هيذك العديد  ن اليرانب التىه لىم تسىعق ي ا ال إ قذالت الكذتب تذ ل نصيرات تنمر جذ ، 

ال قىىىر و دةاتسىىىتهذ، ا  يخىىىتة الكذتىىىب تذ ىىىل نصىىىيرات  ميذ شىىىة  را ىىىيس اجتمذعيىىىة وتسيذتسىىىية 

 واحتيذجذت المراطن العسيط،  ن تعليم وطعذ ة وفر ة عمل.
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  تكر  هلم الدةاتسة ا ذفة عملية ال   قيىة الدةاتسىذت واال  ىذث تويطمح العذحث فه        

التىىه ت لىىل األدب السىىىذشر السيذتسىىه واالجتمىىىذعه،   تسىىلرب علمىىىه  يهيىىه، فىىىه  ىىرم  لىىىة 

 المرا يس المتعلقة  ذالعفي السيذتسه السذشر.

 :مصطلحات الدراسة و.

عير عمذ ي أ  ه تللب المقذل السذشر هر فن  ستقل بلاته ي ذول التعإ   المقال الساخر  :

 (.16، ص1106) ابر نوذل،  اليذل  طريقة ييدو  تن سهم فيهذ.

لغذيذت الدةاتسة ال ذليىة   نهىذ التععيىر السىذشر السىلأ الىلو يقصىد  ىه  إجرائيا  ويعرفهذ العذحث 

 ايصذل ةتسذلة تتعّد  الية ال رفه.

ــيم:  ه الميتمىىس، وتشىىكل  يمرعىىة  ىىن المثىىل العليىىذ التىىه تشىىكل هذديىىذ لسىىلرك اإلنسىىذ  فىىالق

 ال سىىىن والسىىىهم.و المقعىىىرل والمرفىىىرا، و الصىىى يح والخطىىى ، و  عىىىذييرا   ت ىىىدد الخيىىىر والشىىىر، 

 (0996تسيد طهطذوو ،)

 يمرعىة  ىن القىىيم والمعىذيير التىه تتشىكل  يهىذ  خصىية الميتمىىس ويعرفئـا الباحـث إجرائيـا: 

اجتمذعيىة تي تسيذتسىية تي تصذعديذ  يل ط رلتىه وي كىم بهىذ على  تسىلرته تسىرام تكذنىذ ديييىة تي 

 .علمية

ويعيه األ عذد السيذتسىية التىه ي ىذول الخطىذب السيذتسىه او االعف ىه  المضمون السياسي :

را مطرحهىىذ ا ىىذ   تسىىلرب  عذ ىىر او ليىىر  عذ ىىر،  ىىن شىىفل وتسىىذهل االعىىفي المرهىىه والمسىى
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 يعرفىىىه العذحىىث اجراهيىىذ   ذنىىىه طعيعىىة عىىىرا تذ ىىل نصىىىيرات (1106والمقىىروم. )طقذطقىىة ،

 للقوذيذ السيذتسية فه تتذ ذته.

  ىذحب  قىذل يىر ه فىه  ى ي ة الدتسىترة األةدنيىة.و : تذتىب  ى  ه تسىذشر  كامل نصيرات

وىىر نقذ ىىة الصىى  يين األةدنيىىين عو  :/http://www.tanfis.comنذ ىىر  ر ىىس تي ىىيأ السىىذشرو 

تتىىىىب لعىىىد   ىىىى ف  ، و ىىىدعوىىىر ات ىىىىذد الكتىىىذب العىىىىربو  عوىىىر ةا طىىىىة الكتىىىذب األةدنيىىىىينو 

 عمل  علهذ فه   ي ة األنعذط الير ية. )  ر س تي يأ(و د  و يفت.

 /http://www.tanfis.comنذ ر  ر س تي يأ السذشر :    ه تسذشر

 عور نقذ ة الص  يين األةدنيين

 الكتذب األةدنيينعور ةا طة 

 )  ر س تي يأ(عور ات ذد الكتذب العرب

 .  نه الكذتب اللو تتيذول هلم الدةاتسة  قذالته  ذلت ليل ويعرفه الباحث اجرائيا

 ىىن تىىل  ذعىىدام تسىىيطر  تيعىىل   : الر زيىىة اتيىىذم فيىىه يغلىىب عليىىه تسىىيطر  الخيىىذل علىىالرمديــة 

شىىذعر العذط يىىة، وطغيىىذ  عيصىىر الخيىىذل تلىىرا  المعىىذنه العقليىىة والم  الر ىىز داللىىة توليىىة علىى

يسىىمح للعقىىل والعذط ىىة إال ت  يعمىىف فىىه شد ىىة الر ىىز وبراتسىىطته، إ  عر ىىذ    ىىن  ىى نه ت  ال

ت  يععر الشذعر عن لر ه  ذل كر  المعذ ر ، ف نه يع ث عن الصرة  الرا ز  الته تشير فىه 

 (101العذط ة. )يرتسف عيد، ص  اليهذية إل  ال كر  تو

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.tanfis.com%2F&h=DAQEZFGoX&s=1
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 .يستعمله الكذتب فه اتسقذطذته وعذحث اجراهيذ    نهذ االتيذم ال يه اللو يعرفهذ ال

تلىك هه  يشرة الكترونه دوةو ي ترو عل  األحداث اليذةية تسىرام : اإللكترونية الصحافة 

المرتعطىىة   حىىداث عذ ىىة تو  مر ىىرعذت  ات طعيعىىة شذ ىىة، ويىىتم  راهتهىىذ  ىىن شىىفل جهىىذز 

تحيذنىىذ  اإللكترونيىىة الصىى ف تكىىر   ىىعكة االنترنىىذ و كمعيىىرتر ولذلعىىذ  ىىذ تكىىر   تذحىىة ععىىر 

 (2، ص1101 رتعطة  ص ف  طعرعة. )ععد ال تذ ، 

على  تنهىذ الصىى ذفة الميشىرة  ععىر  ى  ذت االنترنىذ والتىه تتيىىذول  ويعرفئـا الباحـث اجرائيـا

 هلم الدةاتسة المقذل السذشر الميشرة فيهذ  ذلت ليل.

 حدود الدراسة :

 ت الكذتب تذ ل نصيرات عل   ر س جريد  الدتسترة قذالالمجال التطبيقي : 

 الميشرة  ععر  عكة االنترنذ.  قذالت الكذت تذ ل نصيرات الحدود المبانية:

 1106-01-12ال   1106-0-0ابتدام   ن  المجال الدماني:

تكمن   ددات الدةاتسىة فىه العرا ىل التىه ت ىد  ىن تعمىيم نتذهيهىذ ح. محددات الدراسة : 

 (1112)بدة، .الع ث ن سهعل   يتمس 

وتقتصىىىر نتىىىذه  الدةاتسىىىة علىىى  الكتىىىذب السىىىذشرين فىىىه األةد ،  سىىىعب اشىىىتفف القىىىرانين 

 الوذ طة  ن بلد ألشر.
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 الفصل الثاني

 األدب النظري والدراسات السابقة

 أوال : األدب النظري 

 تمئيد:

والموىذ ين إ كذلية الدةاتسة  ميمل اإل ىكذليذت الخذ ىة بتطىرة ت ليىل الرتسىذهل ل تتص

وتهمهىىذ انعىىىداي التىىراز  بىىىين الت ليىىل الكمىىه والكي ىىىه فىىه دةاتسىىىذت وب ىىرث ت ليىىىل  اإلعف يىىة

التقذليىىىد العلميىىىة والميهييىىىة فىىىه   اإلعف يىىىة، وهيميىىىة الت ليىىىل الكمىىىه علىىى  وىىىمر  الرتسىىىذهل

 المستريين العذلمه والعربه.   ودةاتسذت اإلعفي عل  يذل   رث

تدوات الت ليل الكي ه، وتطرةهذ  ذتيىذم اتسىتخداي ت ليىل و   وةلم   ذوالت اتستخداي  يذه

اللغريىىىىىذت، والسىىىىىيميرلرجيذ وعلىىىىىم االجتمىىىىىذا، وعلىىىىىم الىىىىىي أ ي الخطىىىىىذب واالتسىىىىىت ذد   ىىىىىن علىىىىىر 

االجتمىىذعه واال  ىىذث الثقذفيىىة واالثيرجرافيىىذ والدةاتسىىذت االدبيىىة، إال تنىىه ال يرجىىد ات ىىذق حىىرل 

اليارية التطعيقذت العملية لم هري الخطىذب،  الم ذهيم ت ليل الخطذب  شكل عذي، تمذ تتعذين

الم ذوالت العربية لت ليل الخطذب اإلعف ه،   عل و د ادت ال  انعكذتسذت تلك اإل كذليذت

العلمية السىذهد  واتسىتخداي  يىذه  وتدوات  المرةوثذت ذ يعدو انهذ لن تتمكن  ن ت دو   وعل

 عىد  لىك فه  طلىس التسىعييذت، و  إالالت ليل الكي ه فه و ذ  ريب، تتسذليب ت ليل الخطذب 

االتسىىىكيدنذفية وبريطذنيىىىىذ وتتسىىىىتراليذ  ت  تنيىىىزت   ىىىىرث ودةاتسىىىذت ت ليىىىىل الخطىىىىذب فىىىه الىىىىدول

التعلىرة الميهيىه واإلجراهىه.)  ىر ذ ،  وتلمذنيذ والراليذت المت د  شطىرات  همىة علىه طريىق

1111 ،01 ) 
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 يرتيىة، فقىد ت ىدة  هرت الص ذفة واألدب السذشر  اهىرة  ى ف يىري األحىد األو د 

 يشرةا  تتسعرعيذ   ىن الصى ي ة الشىهير  د ىيداو ويرلىدد التىه  0220جرزيح برلتزة فه عذي 

تمتىىذز  كثىىر  الرتسىىر ذت والصىىرة والتقىىذةير واألشعىىذة المثيىىر ،  ذإل ىىذفة إلىى  ت  تول  ىى  ة 

، 1100ةتسىىر ذت هزليىىة دكىىر يكز د، ت ىىع ذ نىىرا  لميىىفت الرتسىىر ذت ال كذهيىىة. )الىىدليمه، 

ي  يلىىىة )الييريىىىرةتر(، التىىىه ا ىىىتهرت 0915( و ىىىن ثىىىم ت ىىىدة )هذةولىىىد ةول( عىىىذي 016

 (.011، ص1100برتسر هذ ال كذهية وتشعذةهذ )الدليمه، 

 (61، 1106قسم الكتذب السذشرين فه األةد  ال  ثفثة اتيذهذت هه: )تبر نوذل،يو 

 :األدب الساخر اإلوداعي -0

وشصذهصىىه المعروفىىة، ويعىىد   مىىد طرمليىىه تبىىرز ةواد هىىلا وهىىه تىىرتعط  ذإلبىىداا األدبىىه      

 االتيذم، وفه  دةتسة طرمليه نلتقه  س إبراهيم جذبر، وتحمد حسن الزععه.

 الكتابة الساخرة الشعبية: -7

إ   يطلق هلا االتيذم هر ال كذيذت الشععية، تو حذدثة حديثة تستدةج الكتذ ة السذشر ، و ن 

 ر ىىىىرا   ىىىىث هىىىىلم تسىىىيكر  يشىىىذ  وتذ ىىىىل نصىىىىيرات وهىىىىر هىىىلا االتيىىىىذم الكذتعىىىىذ  يرتسىىىىف ل

 الدةاتسة.

 اإلوداع اللغوي الساخر: -3

عل  طعيعىة لفعتمذد ييعثق هلا االتيذم  ن اللغة والتراث ال فحه األةدنه، فهر ت رب       

إال ت  الزععىه،  ،الميتمس األةدنه، ويمثل هلا االتيذم تحمد تبر شليىل، وتحمىد حسىن الزععىه
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وا ىىحي يتيىىه ن ىىر تقىىىديم نىىة إبىىداعه، فيىىه العديىىىد  ىىن  قذ ىىذت الشىىعر وانزيذحذتىىىه وبيهىىد 

 وتمذهيه، حيث ال يكت ه  ميرد تتذ ة  قذلة تسذشر .

، اال ت   عامهىىذ اإلتيذهىىذت وةلىىم التعىىذين اليسىىعه بىىين المىىداةل واألتسىىذليب فىىه هىىلم       

تمذ يرتد نزيه  –العدهه تغرف  ن التراث الشععه، و ن  رةوثذته وتكرييه االجتمذعه، و ن

  تنهذ إت  الكتذ ة السذشر  ال يمكن ت  تشّل تو تتيه إل  دهذليز اليخب المثق ة،  –تبر نوذل

 ىىن الشىىعب وبصىىرت الشىىعب وإلىى  الشىىعب، وبذلتىىذله فكىىل تتذ ىىة تسىىذشر  حقيقيىىة هىىه تتذ ىىة 

 (16، ص1106) ابر نوذل،   ععية تتصل بيسي  وثيق  ذلقوذيذ والهمري االجتمذعية.

لير تنه ييىب الترتيىز على  تهىم  ف ىح الكتذ ىة السىذشر  اليديىة الهذدفىة، بتمييزهىذ عىن       

الكتذ ىىة الوىىذحكة تو الهزليىىة، أل  األدب السىىذشر ي شىىل علىى  عذتقىىه  همىىة تعيىىر  تتمثىىل فىىه 

اليقد والتصريب، اليقد  م هر ه الراتسس  مذ يسهم فه تشف السلعيذت واألشطذم واالن رافذت، 

تي فىىىىىه الميىىىىىذالت  ةو فىىىىىه الميىىىىىذالت االجتمذعيىىىىىتكذنىىىىىذ فىىىىىه الميىىىىىذالت السيذتسىىىىىية تسىىىىىرام ت

 (11، ص1106) ابر نوذل،  االنسذنية.

وهىىىىلم المهمىىىىة تيىىىىدةج  ىىىىمن و ىىىىذهف الصىىىى ذفة عذ ىىىىة، واال ىىىىف  الميتمعىىىىه  شىىىىكل       

  لم يكن الثيذم  ن تتسأ األدب إشذا، فه )التعريح عل  العيئة(  مذ فيهذ  ن اييذبيذت و 

السىىذشر، واتيذهىىذت تسىىلعية  ذلمقىىذي األول، واألعىىراف االجتمذعيىىة واالنسىىذنية التىىه ت ىىث علىى  

ال وىىيلة والتمذتسىىك وتعزيىىز القىىيم اليعيلىىة والمعىىذد ق االييذبيىىة تقىىيم االتسىىتقذ ة والعىىدل والصىىدق 

ونعل القيم والسلرتيذت السىلعية  ثىل  ىيم االتسىتهفك تو  ىيم االتسىتعراا تو  ىيم الثى ة والى   ىذ 

 (16، ص1106) ابر نوذل،  رته ليذ ت ذهيذ وتجدادنذ  ن  رةوثذت ن ذشر بهذ األ م.ت
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و ىىىن هيىىىذ ةد يرتسىىىف ليشىىىذ  علىىى   ىىىذ يىىىتهم  ىىىه الكتىىىذب السىىىذشرو   ىىى نهم ال يىىىرو           

اليصىىف الملىىهم  ىىن الكىى ل، وهىىلا  ىى يح  ىىن وجهىىة ناىىر الكذتىىب تذ ىىل نصىىيرات تيوىىذ ، 

 االييذبيذت.عن ر  وتنهم ال يرو  لير السلعيذت ويتغذفل

لللك ير   عض الكتذب ت  المقذل الص  ه يقري بدوة تو و ي ة العين المرا عة القذدة        

علىى  تشىىف االن رافىىذت والخطىىط والتعليىىا عيهىىذ فىىه الصىى ذفة علىى  وجىىه السىىرعة. )فوىىذلة، 

1105 ،11) 

ذ ىة على  الشى   وهلا ييدةج فه الر ي ىة األتسىذل األكعىر للصى ذفة تال وهىه و ي ىة الر       

العىىىىذي وعلىىىى  تسىىىىف ة تمذتسىىىىك الميتمىىىىس وال  ىىىىذ  علىىىى   يمىىىىه االييذبيىىىىة ونعىىىىل القىىىىيم السىىىىلعية 

والمشىىىذةتة فىىىه الترجيىىىه واإلة ىىىذد والترفيىىىه وليىىىر  لىىىك  ىىىن الر ىىىذهف التىىىه تقىىىري بهىىىذ وتسىىىذهل 

 اإلعفي عمر ذ .

واتسىىىتيتذج وبىىىللك فىىى   حىىىدود المقذلىىىة ال تتر ىىىف عيىىىد الخعىىىر تو اإلشعىىىذة، فهىىىه ت ليىىىل وةبىىىط  

وحكىىم، فلىىللك ال بىىد لهىىذ  ىىن ت  تخىىرج  ىىن إطىىذة الر ىىذهس واألحىىداث إلىى  إطىىذة الترتسىىس فىىه 

األتسعذب واليتذه  وتقديم المغىز  واتسىتخفص الععىر، ولىللك فى   المقذلىة الصى  ية هىه ت ىرب 

) قذبلىة نصىيرات،  إل  العمل ال كرو والمستر  اليارو  ن الخعر المرتعط برا عيىة األحىداث.

1106) 

وهلا  ذ تمثله  قذالت تذ ل نصيرات إل  حد تعير تمذ تسيتعين الحقذ  فه نتىذه  ت ليىل       

 الدةاتسة.
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 تجربة الكاتب كامل نصيرات:

، فقد تذ   عل  لىك  ىذعرا   وتديعىذ ، 1119بدت الكذتب نصيرات حيذته الص  ية فه عذي      

على  حىد  رلىه  تمىذ وةد شىفل ولكيه لم يختة فه الص ذفة السذشر  حت   اك العىذي، فهىر 

، فقىىىد ابتىىىدتهذ 1106-00-12بتىىىذةي   المقذبلىىىة الشخصىىىية التىىىه تجراهىىىذ العذحىىىث  عىىىه  ىىىرشرا  

ألهداف  ذديىة فىه السىية األولى ، ولكىن  عىد ت  تعىين لىه  ى    قذالتىه يتيذولهىذ جميىس تطيىذف 

اللو ي دثىه على  بتدت يستشعر المسرولية الرا عة عل  تذهله واألثر االييذبه فقد إالميتمس، 

 ّراهه، فقد ت ّر  لهلا الميذل تليذ ، ف نش   ر س تي يأ ويشذةك بتقديم واعداد برا    يذ  ير رك 

ال وذهية،  ذال ذفة ال  تتذبين  يشرةين )نكشة ةال وتي يأ( وهه تيميس لمقذالت  يشرة  

 (1106تو  يعذ  ن اليشر فه   ي ة الدتسترة األةدنية. ) قذبلة نصيرات، 

ير  الكذتب ن سه تمصلح اجتمذعه تذد ، فهر ابىن  ريىة الكرا ىة فىه الغىرة األةدنىه، وال       

يزال يموه  عام و ته فه القر  تو فه المستش يذت والرزاةات ال كر ية،   تكذ   شت  تطيذف 

ث الرا عيىىىة المف سىىىة للمىىىراطن االميتمىىىس، فيىىىيعكأ  لىىىك علىىى   عاىىىم تتذ ذتىىىه، ا  تغلىىىب تألحىىىد

و تحف ىه. تتذنذ عن طعيعة  عيشته تو همر ىه تسرام عل   قذالت الكذتب  شكل عذي، العسيط 

 (1106) قذبلة نصيرات، 

 ىن اليىىدير  ذلىىلتر  ىى   العديىىد  ىىن  قىىذالت الكذتىىب  ىىد تىىم ةفوىىهذ تو تعىىديلهذ  عىىل اليشىىر و       

را، تو فىه عل   ر س تي يأ  عىل الف ىه  ىرشبيشرهذ الكذتب  ذي فه   ي ة الدتسترة األةدنية، و 

كتعه الميشرة  المتوىمية للعديىد  ىن المقىذالت، او ععىر  ى  ته على   ر ىس ال يسىعرك، و ىد زّود 

 .1106العذحث  يميس  قذالته وا  تعّدت عيية الدةاتسة الم صرة   سية 
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 مفئوم االتجاه

حسب تعريح العىذلم الشىهير )ةدتيىتا( فى   االتيىذم هىر: دتياىيم  كتسىب لىه  يعيه االتيذم     

ه لفتسىتيذ ة ئى  ة االتستمراة اليسعه للمعتقدات الته يعتقدهذ ال رد ن ر  ر را تو  ر ىف ويهي

 .تكر  لهذ تفولية عيدمالته 

ويعرفه العذلم الشهير )تلعىرةت(    نىه: دحذلىة اتسىتعداد عقلىه وعصىعه ييىرو تيايمهىذ عىن       

 ىىيذم والمرا ىىف التىىه لهىىذ طريىىق الخعىىر  وتىىرثر  شىىكل دييىىذ يكه علىى  اتسىىتيذ ذت ال ىىرد ليميىىس األ

 (50،ص1115تسميسم،) عف ة بهذ.

ويعرفه األتستذ  ة وذ    مد القلافه االتيذم   نه دنزعة فطرية ثذبتة تيعىل االنسىذ  ي كىر      

ويشىىعر ويتصىىرف  طريقىىة اييذبيىىة تو تسىىلعية تيىىذم فىىرد تو  يمرعىىة تفىىرد تو  وىىية اجتمذعيىىة  ىىذ 

 (60،ص0990)ة وذ ، رد. شكل ثذبذ وال يمكن  فحاتهذ  شكل  عذ

ال رد لتقريم ة ز  عين تو  ر ىرا  عىين تو  فهر: اتستعدادو يعرفهذ تسعد جفل لفتيذم         

 اهر  ن  اذهر عذلمة تسليعذ تو اييذبيذ، و تنهذ  كتسعة وتيزا إل  الثيذب و االتستمراة، فهىه 

تنهىذ تخوىس  االجتمذعية، ةلىم عتقدات و وجدانيذت عن  ر را تو عد   ر رعذت فه العيئة 

تر ي ىىة  بهىىذ ال ىىردإلىى  التىى ثر  ىىذلخعر ، و هىىه تيوىىذ  حىىذالت ن سىىية تىىرثر فىىه األفعىىذل التىىه يقىىري 

 (066،ص0972)جفل،المرا ف المختل ةد.

ت ىىذ تعريىىح الىىىدتترة تحمىىد ععىىد اللطيىىىف وحيىىد فهىىىر : دتتسىىلرب  ىىيام  يسىىىق فىىه الت كيىىىر       

)ععد . "واليمذعذت والقوذيذ االجتمذعية تو تو حدث فه العيئةال عل تيذم اليذل   والشعرة وةد

 (10،ص1110اللطيف،
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هىلا األدب المىراة   ذلدعذ ىة لتخ يىف عىبم التىرترات وتلطيىف حمى  االن عىذالت يمىزج : السخرية

ي لمىذ اعىرج  ىن طعىذا و ىل   الي سية المرهقة، وتنه جد يرتىدو حلىة الوى ك، تمىذ تنىه الهىزل المقىرّا

وان ىىىرفن  ىىىن  مذةتسىىىذت.د و ىىىن األ ثلىىىة التىىىه تسىىىذ هذ الكذتىىىب عىىىن األدب السىىىذشر  ىىىن عىىىذدات 

 ( 02، 1119)حسن السعس، . إ ذةته

تمثل السىخرية سسىذهر تشراتهىذ  ثىل القصىة والمسىرحية وتسىذهر األنىراا األدبيىة، طريقىذ السخرية:  

اليىىذت  عىىن  ك والقصىىرةات الميتمعيىىة المختل ىىة، بلغىىة يمتزجهىىذ الوىى لتععيىىر اليرانىىب االنتقذديىىة

 .د ة فه اآلداب نامىذ ونثىراخاآلالي والموذيقذت. فلغة السخرية هه نرا  ن اللغة األدبية المست

 (7101،رادفر)

تعتعر السخرية طريقذ شذ ذ للتععير عن القوذيذ التىه تىدعر إلى  االنتقىذد فىه الميتمعىذت       

 .بلغة تسذشر   لرهذ الو ك والمزا 

د ة لل قيقىىة  ىىن نذحيىىة سمىىذ تنهىىذ طريىىق للتععيىىر عىىن اال ىىطرا ذت، والسىىخرية  ىىرر   ىىذ        

والمسذوئ، والسيئذت، و عذيب ال رد والميتمس  ن نذحية تشرو. و ن هلا الميطلق يدافس األديب 

السذشر عن القيم اإلنسذنية إ  يدافس عن المعيريذت فه عصىرم  اهىدا عيهىذ عىدي اتسىتقراةهذ، حذثىذ 

ف، والخرافذت، واألوالي  شىيرا إلىه  را ىس الالىم حىذفزا علىه ال هىم المشذعر اإلنسذنية  د الخر 

کمذ تنه يرّجه تحذتسيأ اإلنسذ  ن ر اآلالي واکتشذف  را عهذ،  کّر ذ تقرو الومير. واألديىب 

السذشر يمتلک  رافة تقدة عله إ  ذک العذکه ال زين المصذب  ذآلالي ت کيدا عله  ذ يعذنيه 

 (1101ةادفر،) . ن تلك اآلالي
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ييىىب علىىه األديىىب السىىذشر ت  يقىىري بيقىىل فلرتىىه    سىىط الطىىرق و ت قيقىىذ لهىىلا الغىىرا        

يليىى  إلىىه المرازنىىة بىىين اليقىىذهض حيىىث ييعىىل الم ذتسىىن ت ىىذي المسىىذوئ، واليمىىذل ت ىىذي القىىعح، و 

ي السىىمعة ال سىىية ت ىىذي نقيوىىهذ، والمىىرت ت ىىذي ال يىىذ  العل ىىة، ويرفىىس ةايىىذت لوىىعه  رّجهىىذ تسىىهذ

 (1101)تبرالقذتسم،  .لوعه وتسخريته ن ر سّل  ذ ا طعا  صعغة القعح والر يلة

هىىىلا الميىىىذل سىىىه  علىىى تقىىىري السىىىخرية بتعريىىىح األ ىىىراا، وييىىىب علىىىه اليذ ىىىد ت  يتعىىىّرف      

التخىىتلط السىىخرية األ ىىلية  ىىذلهير، والهىىزل، وال لذهىىةي أل  بىىين هىىلم األنىىراا، تتل ىىل السىىخرية 

 ىىزا  طريىىح تعتعىىر السىىخرية  حتىى ، والتي صىىر فىىه  ىىزا   ىىذجن، تو وحىىدهذ برتسىىذلة اجتمذعيىىة

فىه االنتقىذد.  ععىذة  تشىرو  تتيّلىه و راةتهىذشليطذ للعلوبىة والمىراة . عىلوبتهذ تلمىن فىه الطرافىة، 

 السخرية تععير لفنتقذدات المّر  بلغة عل ة فيهذ الليذية والوح، ت را الت لير. 

ذهيم، لغرية سذلطعن، والدعذ ة، والهزل، واإليمىذم، واالفتىرام، ت ّسر المعذجم ت  للسخرية         

األد ذم يرونهذ طريقذ شذ ذ للتععير  ولير ت  خة، و سر عيربه  عل واالتستهزام، والو ک 

عىىن الم ىىذهيم االجتمذعيىىة، واالنتقذديىىة، والسيذتسىىية الف عىىة وبععىىذة  تشىىرو تعتعىىر السىىخرية طريقىىذ 

ذتيىىىىة عىىىىن فسىىىىذد ال ىىىىرد تو الميتمىىىىس فىىىىه هذلىىىىة  ىىىىن االتسىىىىتهزام لللشىىىىف عىىىىن ال قىىىىذهق المىىىىّر  اليت

والسىىخرية، ال ىىتفا جىىلوة ال سىىذد، وال قىىذهق التىىه ال ييىىرز ل نسىىذ  تو يتعىىلة عليىىه ت  يتطىىرق 

إليهذ  شکل  عذ ر وجذّد. وبععذة  ت سط، يمکن ت  نعّرف السخرية  ذالنتقذد الممتزج  ذالتسىتهزام، 

األنىىراا األدبيىىة   يىىث يىىتم التععيىىر عيىىه  ىىذلتعريض وبشىىکل کمىذ يمکىىن اعتعذةهىىذ نرعىىذ شذ ىىذ  ىىن 

 (1101لير  عذ ر. )تبرالقذتسم، 
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ي کىىىىه  لىىىىم األديىىىىب السىىىىذشر عىىىىن تسىىىىيف حىىىىذّد، يقطىىىىس ة ىىىىذب اآلالي، واألحقىىىىذد، والللىىىىة،         

والي ىىىذق، والريىىىذم ويکشىىىف عىىىن  لىىىم الاىىىذلمين،   يىىىث ت ىىىعح هىىىلا اليىىىرا األدبىىىه  رهمىىىذ اللتيىىىذي 

 .ين اللين يتيّرعر  سرول اآلاليجراحذت المالر 

تقّدي السخرية  رة  هيذهية عن اليرانىب القعي ىة والسىلعية لل يىذ  سمىذ يصىّرة  عذيىب           

الميتمعذت، و  ذتسدهذ، وحقذهقهذ المر    لراق  ديد حيث تاهر تلىک ال قىذهق المىر  تکثىر  ع ىذ 

ّله التيذ ض العميق بىين الر ىس و راة ، لتاهر شصذهصهذ و يزاتهذ  شکل تکثر و رحذ، وليتي

المرجرد، وال يذ  اللريمة المرجّر . وهکلا ييذدل  لم السذشر سّل  ديم  يذ  ت ّشر وسّل  ذ يميس 

الىىلين  وعلىى اإلنسىىذ   علىى عىىن التقىىّدي والّر ىىه دو  ع ىىر وإلمىىذا. إ  السىىخرية تيعليىىذ نتعىىّرف 

ظ السىخرية اليىذل  ىن تسىعذتهم العميىق، وّجهذ السخرية إليهم، وال تهدف إال إله هلم الغذية. تر 

وتقىىّدي تعري ىىذ عىىن طىىرف الصىىراا الىىلاو ت ىىيب  سىىهذي لوىىب السىىذشر، أل  الغذيىىة اللعىىرو  ىىن 

 (0965،0، السخرية، ت قيق الرعه وإييذد اليقاة. )بهزادی

ييىىىىب علىىىىه األديىىىىب السىىىىذشر تال يقتىىىىر  انزعذجىىىىه  ذألحذتسىىىىيأ، وييىىىىب عليىىىىه ت  ي ىىىىّرق بىىىىين    

و ىىىذةم عيىىىد ذ يقىىىري  ذلسىىىخريةي   يىىىث ال يليىىى  إلىىىه التهىىىري ،  علىىى الميىىىر  والسىىىخرية، وي ىىىت ظ 

واليصىىىعح تدا  ألحذتسيسىىىىه، واليقىىىىري  ذإلنيىىىذز عيىىىىد الغوىىىىب، سمىىىىذ ييىىىب عليىىىىه ت  يکىىىىر  هذدهىىىىذ 

 . طمئيذ

رية عىىن األ ىىرة الغذ وىىة بلغىىة عل ىىة  ذبلىىة لل هىىم،  ىىذ يىىردو إلىىه تعىىّرف اليىىذل تعّعىىر السىىخ     

فعيىىىد ذ يعيىىىز اليىىىّد عىىىن »المشىىىذکل. الوىىىعف، والقصىىىرة، والىىىيقة، وسي يىىىة ت رلهىىىذ إلىىىه  علىىى 

 (0965،1، العيذ ، تسذةا السخرية فه التععير)بهزادی
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ن ىىأ الر ىىذ، عىىن اتسىىتهزام وبمىىذ ت  ناىىر  السىىخرية تيىىت  عىىن حىىّدم الىىلسذم، والتيقيىىب وفىىه       

القصىىرةات والّسىىرمات فىىه الميتمىىس، فىى   األديىىب السىىذشر ييىىب عليىىه اشتيىىذة لغىىة شذ ىىة لييىىزالن 

براتسطتهذ، تسيذطه عله  هر القصرةات والر اهل الميتمعية  ذطعة، وعلی سّل  ن سذ  تسععذ  ن 

السذشر لغة ت ترو  تتسعذب رالي اليذل و قذههم،  يتقمذ  يهم   ية طريقة  مکية. فليختر األديب

عله لغذت و  ردات وتراکيب وعيذ ر بفلية شذ ة،  ذبلة للت ثير فه جميس اليرانب الملسرة  

کىىل سلمىىة وععىىذة  تسىىذشر  تمّثىىل دنيىىذ  ليئىىة  ذلعيذهىىب والخيىىذالت. فذألديىىب »والغلعىىة عليهىىذ. أل  

ذتسىىعة لتيىىلب وتىىدفس السىىذشر بتداعيذتىىه السىى رية ييمىىس الللمىىذت والتراکيىىب الميذتسىىعة تو ليىىر المي

 (774، ص 0311)ژان پل.  . عوهذ الععض سذأللرا  فه الّرتسري واأل رات فه المرتسيقه

 مفئوم الشخصية:

تعتعر الشخصية تم هري ول ظ  ذهس االتستخداي بين اليذل عذ ة، فكل له   هر ه الخذص       

و تطعيقذتىىه المختل ىىة لهىىلا الم هىىري، ولكىىن لىىد  المتخصصىىين فىىه علىىري الىىي أ والتربيىىة وال لسىى ة 

 واإلعفي واالجتمذا .

ونشىير  ىن تلىك ويشذة إل  تعىدد تعري ىذت الشخصىية شصر ىذ  فىه  يىدا  علىم الىي أ،         

 التعري ذت إل   ذ ي ته:

الشخصىىىىية  يمرعىىىىة الصىىىى ذت اليسىىىىمية والعقليىىىىة واالن عذليىىىىة االجتمذعيىىىىة التىىىىه تاهىىىىر فىىىىه  -

 العف ذت االجتمذعية ل رد  عييه وتميزم عن ليرم.
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الشخصية هىه  يمىرا السىلرتيذت واألفكىذة والمعتقىدات والىدوافس والترجهىذت وتتسىذليب الت كيىر  -

خذ  القراةات الته تميز الشخة، وتكىر  ثذبتىة نسىعيذ   ىن و ىذ آلشىر و ىن و ىس واإلحسذل وات

 (1100آلشر. ) ترله،

والشخصية حسب تعرف جل رةد هىه اليمىر ج العىذي للسىلرك الكلىه لل ىرد. بييمىذ يرتىد دتلعىرةتد -

ت  الشخصىىية هىىه التياىىيم الىىدييذ ه لل ىىرد لتلىىك األجهىىز  اليسىىمية والي سىىية التىىه ت ىىدث طذ عىىه 

 (9-2، 1117 ريد فه الترافق  س بيئته. ) ذلح، ال

(      الشخصية تر ف ت حد  ت كذل االتصذل، وهر 0996كمذ يعرفهذ تبر عر رب )        

االتصذل الرجدانه، االتصذل اللو يكر  بين ال رد و ن سه و وجدانه، ويتم االتصذل اللاته     

صىذلية ا   ىح التععيىر، فتيقلهىذ ععىر اليهىذز تقري ال رال اإلنسذنية الخمسة  ذتستقعذل ةتسىذهل ات

العصعه إل  الد ذ ، ويتلقذهذ الد ذ  بىدوةم لت ليىل وت سىير و اتسىتيعذط  عىذنه هىلم الرتسىذهل الى  

ا ىىذةات فيسىىيرلرجية، و ىىن ثىىم االتسىىتيذ ة بىىردود فعىىل لهىىلا الشىىعرة  ىىذلت كير و ىىذ إلىى   لىىك  ىىن 

 رتسذهل االتصذلية المستقعلة.اتستيذ ذت د ذلية تو جسمية  ذشتفف المسععذت تو ال

 عىىىذلم الشخصىىىية فىىىه األدب السىىىذشر المعىىىد لليشىىىر الكترونيىىىذ  ال تختلىىىف  ويفحىىىظ ت هىىىلا       

تتىىذب الىىدةا ذ يهتمىىر   ذأل عىىذد الثفثىىة  المسىىر ، فمعاىىمعيهىىذ فىىه اليصىىرص المكتربىىة للىىدةا ذ تو 

، والععىىد الي سىىه. ) ىىراد، تهواتسىىقذطذالمىىذدو ال يزيىىذهه، والععىىد االجتمىىذعه  وهىىه: الععىىدللشخصىىية 

1111 ،001.) 

ليىىر ت  األدب السىىذشر  لىىيف   ىىذ يرتىىز علىى  األ عىىذد اليسىىم، شصر ىىذ  ا  تذنىىذ نصىىية،       

العف ىة تو  والرجدانيىة  ات والمعىذدئ الي سىية، تو على  القىيم واألحىداثألنه ييصب عل  الر ذهس 
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مقىىىذل فىىىه الصىىى ف، فذلكذتىىىب   صىىىرة الععىىىر المستخلصىىىة، هىىىلا و ال يغ ىىىل الزاويىىىة الصىىىغير  لل

 بعوس  ئة تلمة فقط، و ال يتمكن  ن االتسترتسذل فه  يذ شة و ت صيل القيم االنسذنية.

تقريىىب الكتذ ىىة السىىذشر  لىىه عىىد  فىىرائ  ىىن  ىىميهذ  واألحىىداث فىىهالشخصىىيذت  وتتسىىلرب بيىىذم    

 هىن المتلقىه، تو تمثيىل ال كىر  فىه  ىخة تو تسىلرك تو حىدث، و ىن هيىذ  والصرة إل  المعذنه

ن أ  وتحيذنذ فهال قر  الراحد ،  وتحذتسيأ فهت ته جمذلية المقذل السذشر،  ذ توه لعد   شذعر 

 .نذدة  اييذبية و  ذيد  تحيذنذ  و الععذة  تمذ تعين  ن ت ليل  قذالت العيية، فقد تذنذ تسلعية 

 رسة فرانكفورت(النظرية النقدية ) مد

تعتعر الياريىة اليقديىة  ىن تهىم الياريىذت التىه انتعشىذ فىه فتىر   ذ عىد ال داثىة   لمذنيىذ، 

وإ  تذنىىىذ هىىىلم الياريىىىة  ىىىد تعلىىىرةت فىىىه فتىىىر   عكىىىر ، فىىىه ثفثيييىىىذت القىىىر  العشىىىرين، و لىىىك 

 مدةتسة فرانك رةت، وتيسدت فه عد   يىذدين و يىذالت  عرفيىة، تذل لسى ة، وعلىم االجتمىذا، 

والسيذتسىىىىة، وال ىىىىن، واليقىىىىد األدبىىىىه. بيىىىىد ت  هىىىىلم المدةتسىىىىة تسىىىىت شل طذ عىىىىذ فكريىىىىذ  غىىىىذيرا  يىىىىل 

السىىععيييذت  ىىن القىىر  العشىىرين، وتسييوىىم إليهىىذ  ثق ىىر  رشىىرو ، تسىىيقر ر    ليذههىىذ ناريىىذ 

 عىل هيرتهىذ  ىن  (وتطعيقيذ. و ن ثم، فقد ت رلذ اليارية عيد  ذةتن جذو  ن نىذدو  ىذةتأ

الىلو  (R) عد عردتهذ، وحيث هيذك فه المهيىر، فقىد ال ىرف (دو  ذكأنذ) فرانك رةت، إل 

 (116، 0921تعدت  ه تلمة الثرة . )برتمرة،
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ويعيه هلا انتقذل  دةتسة فرانك رةت  ن تفكذة ثرةية  ذةتسية إل  تفكذة  تطرة  فه 

عهد  ذكأ هرةتذيمر، حيث تم الترتيز عل  ال لس ة تكثر  ن الترتيز عل  التذةي  

واال تصذد تمذ تذ  فه السذبق. وبذلتذله، فقد اتستهدفذ اليارية اليقدية تقريض الثقذفة 

 (116، 0921العرةجرازية الرتتسمذلية االتستهفكية. )برتمرة،

وعليه، فهدف اليارية اليقدية هه تغيير الميتمس عل  جميس المستريذت واأل عد ، 

لممذةتسة، واليمس بين المعرفة والغذية، وت قيق الت رة العشرو، والمرال ة بين اليارية وا

والترفيق بين العقل اليارو والعقل العمله، والمزاوجة بين ال قيقة والقيمة. زد عل   لك، فقد 

)هيرل،  .كذنذ اليارية اليقدية  مثذ ة تيديد نقدو للياريذت المذةتسية والراديكذلية

0992 ،06) 

اليقديىة تو  دةتسىة فرانك ىرةت: فتىر  الريىىذد  هىلا، ويمكىن التمييىز بىين فتىرتين فىه الياريىة 

 ىىن الثفثيييىىذت إلىى  تواشىىر السىىععيييذت، وهىىه فتىىر  هرةتىىذيمر، و ىىذةترز، وتدوةنىىر، وفىىروي، 

وفتىىىر  التيديىىىد  ىىىن بدايىىىة السىىىععيييذت إلىىى  تسىىىيرات الثمىىىذنين  ىىىن القىىىر  المذ ىىىه، وهىىىه فتىىىر  

ر... و ىد احت اىذ الياريىة يرةجين هذبر ذل، وتل رد  ميدت، وتفول توفه، وتلعرشىذ فيلمى

اليقديىىىىىىة اليديىىىىىىد  لمذ عىىىىىىد ال داثىىىىىىة  ذهتمذ هىىىىىىذ الخىىىىىىذص   لسىىىىىى ة العلىىىىىىري االجتمذعيىىىىىىة، ونقىىىىىىد 

 (06، 0992)هيرل،  .اإليدولرجيذ

الته تذنذ تعي   س توجسذ  وجذمت اليارية اليقدية ترد فعل عل  اليارية الر عية

تيريعية،  ذتستخداي المفحاة  كرنذ بدةاتسة الاراهر االجتمذعية دةاتسة علمية  ر رعية

والتكراة والتيربة، وةبط األتسعذب  مسععذتهذ،  غية فهم الاراهر العلمية فهمذ علميذ د يقذ. 
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وتذنذ الر عية تهتم تيوذ بر ف الاراهر دو  ت سيرهذ، أل  الت سير يرتعط فه  يارة 

لععد اإلنسذنه والت  له الر عية  ذلىت  فت ال لس ية والميتذفيزيقية. تمذ اتستععدت الر عية ا

 واألشف ه فه عملية الع ث. 

و د وجهذ  دةتسة فرانك رةت إل  هلم اليارية الر عية انتقذدات  ذتسية. وفه هلا 

اتخل ت  ذب  دةتسة فرانك رةت ":"مدرسة فرانكفورت" :الصدد، يقرل تري برتر رة فه تتذ ه

مصل ة اللاتية الته  د تسهم فه  ر  ذ  يذهوذ لهذ، فذنتقدهذ تدوةنر لعيزهذ عن اكتشذف ال

ت قيق تقدي  ر رعه،  سعب القصرة الكذ ن فه تتسسهذ الميهيية، وفشلهذ فه إ ذ ة  لة 

 رية بين المعرفة  ن نذحية والعمليذت االجتمذعية ال قيقية  ن نذحية تشر .لللك، انتقدهذ 

االجتمذا والتذةي ،  هذبر ذل  سعب طعيعتهذ الم ذفاة، و صرةهذ عن فهم العف ة الخذ ة  علم

انطف ذ  ن ت  علم االجتمذا الر عه ال ي شل فه اعتعذةم دوة الت رالت التذةيخية فه تشكيل 

 (106 -101، ص0921) برتر رة،  .الميتمعذت

 :مفئوم النظرية النقدية -0

يقصىد  ذلياريىة اليقديىة تلىىك الياريىة التىه تىذ  ييطلىىق  يهىذ ةواد  دةتسىة فرانك ىرةت فىىه 

انتقىذدهم للرا عيىىة السىذ جة المعذ ىىر ، فذلياريىة اليقديىىة تعيىىه نقىد الياىىذي الهييلىه، ونقىىد اال تصىىذد 

السيذتسىىه، واليقىىد اليىىىدله. وتهىىدف هىىلم الياريىىىة إلىى  إ ذ ىىة ناريىىىة اجتمذعيىىة  تعىىدد  المصىىىذدة 

يطلقىىىىذت، تذالتسىىىىتعذنة  ذلمذةتسىىىىية، والت ليىىىىل الي سىىىىه، واالعتمىىىىذد علىىىى  الع ىىىىرث التيريعيىىىىة. والم

وبتععيىىىر رشىىىر، فذلياريىىىة اليقديىىىة هىىىه تيىىىذوز للياريىىىة الكذنطيىىىة، والمثذليىىىة الهيييليىىىة، واليدليىىىة 

المذةتسية، فهه نقض للرا س، ونقىد للميتمىس  طريقىة تسىلعية إييذبيىة. ويعيىه هىلا  شىكل رشىر ت  
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تيذ وذت الميتمس، لىيأ فعىف تسىلعيذ، بىل هىر فعىل إييىذبه فىه  ياىرة  دةتسىة فرانك ىرةت. نقد  

 النظريـة التقليديـة والنظريـة النقديـة" : عيىرا  تتىذب هرةتىذيمر "الياريىة اليقديىةري دويرتعط   ه

قد جمس فيىه  ىذحعه  يمىل التصىرةات التىه عىرف بهىذ ت ى ذب  دةتسىة فرانك ىرةت ف ،(1937)

التطعيقيىىة، تمىىذ  ىىميه  يمىىل المقترحىىذت التىىه تىىذنرا ير يىىر  بهىىذ إلنقىىذ   ذ توتسىىرام الياريىىة  يهىى

األدب وتص ي ه. و ن ثم، فذليارية اليقدية هه تيذوز للياريىذت الر ىعية التىه تذنىذ تىرفض 

الت  لية االنعكذتسية  يهيذ فه التعذ ل  س المر را المر رد. و ىن جهىة تشىر ، فقىد اتسىتهدفذ 

إلنسذ  الملتزي تيريرا  هييذ وفكريذ، وتغييىرم تغييىرا إييذبيىذ،  عىد ت  حرةتىه اليارية اليقدية تيرير ا

 (111، 1111 ن  غرطه اللاتية، عن طريق نقد الميتمس بتعريته إيديرلرجيذ. )العزاله،

تولهذ، الكشف فه " :وتهدف اليارية اليقدية حسب هرةتذيمر إل  ت قيق  هذي ثفث

لته ولدتهذ وحددتهذ، وهيذ يترجه هرةتذيمر، تمذ فعل ا المصلحة االجتماعية كل نارية عن

 ذةتأ، إل  ت قيق االن صذل عن المثذلية األلمذنية، و يذ شتهذ فه  رم المصذلح االجتمذعية 

 .الته تنتيتهذ

للياريىىة اليقديىىة عيىىدم، هىىه ت  تاىىل هىىلم الياريىىة علىى  وعىىه  كرنهىىذ ال  والمهمىىة الثذنيىىة

فهه ال تطر  ن سهذ  ذعتعذةهذ  عدت إطف يذ، تو . االجتماعي التاريخيالتطور  تمثل  لهعذ شذةج

تنهىىذ تعكىىأ تو  عىىدت إطف ىىه شىىذةج  ىىيروة  الرا ىىس. والمقيىىذل الرحيىىد الىىلو تلتىىزي  ىىه هىىر ترنهىىذ 

فىىه تياىىيم عف ىىذت اإلنتىىذج  مىىذ ي قىىق تطىىذبق العقىىل  ىىس  مصــلحة األبلبيــة االجتماعيــة تعكىىأ

 .س  صل ة اليمذعةالرا س، وتطذبق  صل ة ال رد  
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ت ذ المهمة الثذلثة، فهه التصدو لمختلف األ كذل الف عقرلة الته حذولذ المصذلح 

الطعقية السذهد  ت  تلعسهذ للعقل، وت  ترتسأ اليقين بهذ عل  اعتعذة تنهذ هه الته تيسد 

العقل، فه حين ت  هلم األ كذل  ن العقفنية المزي ة ليسذ تسر  تدوات التستخداي العقل 

 ."ه تدعيم اليام االجتمذعية القذهمة، وهر  ذ دعذم هرةتذيمر  ذلعقل األداتهف

وعليه، فذليارية اليقدية هه الته ت قق المصل ة االجتمذعية، وتراعه التطرة 

االجتمذعه التذةيخه فه إطذة المذدية التذةيخية، وهلا يقرب اليارية اليقدية  ن المذدية الثقذفية، 

إل  شد ة  صذلح األللعية، والتصدو لأل كذل الشكلية والتيذةات  كمذ تهدف هلم اليارية

 (117-116، 0921)برتمرة، ة. عقرلة الته تخدي األنامة ال ذكمالف

وعفو  عل   لك، فذليارية اليقدية هىه  ىرام   ذةتسىية لىألدب. وفىه هىلا الصىدد، يقىرل      

ترتىد الياريىة اليقديىة على  " :"مدرسة فرانكفـورت" :فه تتذ ىه (T.Bottomore) تري برتمرة

انتسىىذبهذ إلىى  المذةتسىىية، دو  ت  توىىيس االشىىتفف  ىىس  راماتهىىذ الكفتسىىكية، وبخذ ىىة تلىىك 

الت سىىىيرات واألطروحىىىذت التىىىه  ىىىد هذ ةواد و ياىىىرو األ ميىىىة الثذنيىىىة والثذلثىىىة، وعلىىى  ةفوىىىهذ 

هىىر  ىىكل جديىىد  االشتيىىذة بىىين التمذثىىل المتيىىذ ض  ىىس ال لسىى ة والعلىىم،  ذدعىىذم ت   ىىذ  د تىىه

للمر ىىىىىىىرعية االجتمذعيىىىىىىىة التذةيخيىىىىىىىة، وهىىىىىىىر  ىىىىىىىذ جعلهىىىىىىىذ فىىىىىىىه تعىىىىىىىذةا  ىىىىىىىس الميتذفيزيقىىىىىىىذ 

 (51، 0921)برتمرة،."والر عية

وت تسيسذ عل   ذ تسىعق، فذلياريىة اليقديىة ناريىة تتيىذوز الر ىعية، وتىرفض  يطلقىذت        

المثذليىىة األلمذنيىىة، و ىىن ثىىم، فهىىه ناريىىة اجتمذعيىىة  ذةتسىىية، تىىرله تهميىىة تعيىىر  للىىلات فىىه 

ت ذعلهذ  س المر را، تمذ ترتكىز على  المذديىة التذةيخيىة، وتعيى   ىذلقيم واألشىفق، وبت ذعىل 
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جعريىىىذت  علىىى  ت  الىىىلوات العشىىىرية  سىىىتقلة وليىىىر شذ ىىىعة ل تميىىىذت توالىىلات  ىىىس الميتمىىىس 

 ر رعية. ويعيىه هىلا ت  اإلنسىذ  لىه دوة تعيىر فىه  ىيس التىذةي ، وتغييىر  يتمعىه. و ىن 

ثم، فذليارية اليقدية فه ال قيقة هه ةؤية نقدية إزام الميتمس الرتتسمذله االتستهفكه فه  مة 

 .تطعيقذته العملية والير ية

الر ىىعية فىىه اإلتيذهىىذت فذلياريىىة اليقديىىة عيىىد هرةتىىذيمر هىىه: د ىىذ تععىىر عيىىه وعليىىه، 

ناريتهىىىىذ لليشىىىىذط العشىىىىرو علىىىى  تنىىىىه  ىىىىهم تو  ر ىىىىرا شىىىىذةجه داشىىىىل إطىىىىذة  ىىىىن ال تميىىىىة 

الميكذنيكيىىىة، علىىى  حىىىين تىىىرفض الياريىىىة اليقديىىىة الياىىىر إلىىى  الر ىىىذهس االجتمذعيىىىة علىىى  تنهىىىذ 

سىم  ىه الر ىعية، وت ىذول فىه المقذبىل ت  تطىر  ت يذم، و ن ثم ترفض طذ س ال يذد الىلو تت

 .فكرا ال ي صل بين اليارية والممذةتسة

عىىىّرف هرةتىىىذيمر، وبرفقىىىة ففتسىىى ة فرانك ىىىرةت، المذةتسىىىية علىىى  تنهىىىذ العلىىىم اليقىىىدو   ىىىدو 

 همىىة ال لسىىى ة هىىىه  تذ عىىة العمليىىىة اليقديىىىة تذ لىىة، وتقّصىىىه ت ىىىكذل فىىى   للميتمىىس. فعذلتىىىذله، 

  كل ت ليل نقدو للعقل العشرو.عل  االلتراب اليديد . و د نهيذ  شذةتته الخذ ة 

العقل  د  ّكل فه المذ ه  عذدئ و يم  ثل العدالة وال رية والديمقراطيىة، ولكىن ر  فيك

رةجرازيىة التىه تدت إلى  ت تىذ حقيقىه فىه  عىىذدئ هىلم القىيم  ىد حىل بهىذ ال سىذد فىه  ىىل تى ثير الع

لعقىىىل. و ىىىن هيىىىذ، بىىىدت ال ذجىىىة إلىىى  ناريىىىة نقديىىىة جدليىىىة تسىىىتطيس ت  تميطىىىق التىىىراب العقىىىل ا

 (117-116، 0992)هيرل، ." ذللات
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نرتىىد اتصىىذل الياريىىة  ذلدةاتسىىة ال ذليىىة  ىىن وجهىىة ف نيىىذ وبعىىد ت  تىىم عىىرا الياريىىة اليقديىىة 

تسىلعية تسىرام الياريىة اليقديىة هىر نقىد الرا ىس ونقىد الميتمىس  طريقىة  نار العذحث، حيث ا    هري

شىىر ا  نقىىد  تيذ وىذت الميتمىىس لىيأ فعىىل تسىلعه بىىل هىىر ركذنىذ تو اييذبيىىة، ويعيىه هىىلا  شىكل 

فعل اييذبه فه  يارة  دةتسىة فرانك ىرةت، و ىد اتسىتهدفذ الياريىة ايوىذ تيىرير االنسىذ  الملتىزي 

 ل نصيرات  ن تتذ ذته. هييذ وفكريذ، وهلا  ذ ي عله تذ 

 ثانيا : الدراسات واالبحاث السابقة

( بعنــوان : فــ  الكاريبــاتير فــي الصــحافة اليوميــة 7112دراســة نجــادات وعالونــة ،) -

 األردنية.

 ته يهدفذ الدةاتسة التعرف عل  تكثىر المر ىرعذت التىه عذليهىذ الكذةيكىذتير فىه  ى      

 الرتو والدتسترة الير يتذ  األةدنيتذ .

وهىىىىىدفذ تيوىىىىىذ  إلىىىىى  تسىىىىىعر الموىىىىىمر  الىىىىىلو تيذولىىىىىه الكذةيكىىىىىذتير، وتتسىىىىىذليب العىىىىىرا       

المسىىتخد ة، والمصىىذدة التىىه تليىى  إليهىىذ الصىى ف لل صىىرل علىى  الكذةيكىىذتير، والمر ىىس  ىىن 

التىىىىه يمثلهىىىىذ هىىىىلا ال ىىىىن، والقىىىىيم التىىىىه يعذليهىىىىذ اإلتيذهىىىىذت الصىىىى ي ة، والترزيىىىىس اليغرافىىىىه، و 

 للرتسم. وتتسلرب الطر  والشكل العذي

حىىىدد  ىىىد اعتمىىىدت الدةاتسىىىة علىىى  المىىىيه  الت ليلىىىه للموىىىمر  والمىىىيه  المقىىىذة ، و  ىىىد و       

 ي.1116ي وحت  نهذية عذي  1115العذحثذ  فتر  الدةاتسة  ن بداية عذي 
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اتستعملذ فه الدةاتسة ال ذلية فه التعرف عل  تتسىذليب فئىذت الت ليىل ال يىه والموىمر  و د  

 ت ليل الم دد .المر رعه  ن شفل  راعد ال

(:  استخدامات الصحافة اإللكترونيـة وانعباسـاتئا علـى الصـحف 7114دراسة الرحباني ) -

 .الورقية اليومية في األردن

The Usages and Reflections of Electronic Journals on the Daily 

Jordanian News Papers. 

هىىىىىدفذ الدةاتسىىىىىة الىىىىى  التعىىىىىرف علىىىىى  اتسىىىىىتخدا ذت الصىىىىى  يين واالعف يىىىىىين للصىىىىى ذفة 

االلكترونيىىة، ودوافىىس تعر ىىهم لهىىذ، والتعىىرف علىى   زايىىذ الصىى ذفة اإللكترونيىىة وانعكذتسىىذتهذ علىى  

وهىىىدفذ الىىى  تعيىىىذ  ال رو ىىىذت فىىىه اجىىىذبتهم  خصىىىرص  يىىىزات تمىىىذ الصىىى ف الرة يىىىة االةدنيىىىة، 

( 511تكىىىر   يتمىىىس الدةاتسىىىة  ىىىن )  ىىىدة علىىى  اليراهىىىد الرة يىىىة، و وتىىى ثيرات الصىىى ذفة اإللكترونيىىى

 .ذ(    ي151اعف ه، والعيية  ن )

او تذنذ نتذه  الدةاتسىة ت  الصى  يين األةدنيىين يسىتعملر  الصى ذفة اإللكترونيىة  شىكل 

 الص ف العربية الميشرة  عل  المرا س االشعذةية.   ، وي ولر 1111ير ه  يل عذي 

رونية ت تل المرتعة األول  ت فوىل وتسىيلة لل صىرل على  األشعىذة، وا  الص ذفة اإللكت

و ىىن ثىىم الصىى ف الرة يىىة، وا  دوافىىس التعىىرا للصىى ذفة اإللكترونيىىة تذنىىذ دوافىىس ن عيىىة  تمثلىىة 

  ذلمعرفة.
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اإللكترونيىىة علىى  الرة يىىة  ذ كذنيىىة الت ىىديث المترا ىىل والمعذ ىىر فىىه الصىى ذفة وتمتىىذز       

 ذفة  لترفير الر ذ واليهد.نقل وتعديل األشعذة، ا 

تثىىرت   ىىديسىىرت الصىى ذفة اإللكترونيىىة  شىىذةتة األةام تكثىىر  ىىن الصىى ف الرة يىىة، و   ىىدو 

علىى  الصىى ف الرة يىىة ا  تتذحىىذ  يىىذال  توتسىىس لل ريىىة والتععيىىر عىىن الىىرتو، ولىىم تىىرثر  عىىد فىىه 

 انخ ذا نسعة  ّرام الص ف الرة ية فه األةد .

الصىى ف الرة يىىة فىىه األةد  ت  تلعىىه االحتيذجىىذت وتذنىىذ تر ىىيذت العذحثىىة  ىى   علىى  

المختل ىىة لليمهىىرة، والعمىىل علىى  تكثيىىف الىىدوةات التدةيعيىىة للصىى  يين، وافسىىذ   يىىذالت جديىىد  

 ل رية الرتو والتععير.

(: فقــدان النكتــة تحليــل فــي كيفيــة اســتقبال وفئــم الــنص الســاخر 7100دراســة جونســ ) -

 مجموعة تايلر و فرانسيس.

Johnson Study ،(2011) missing the joke: a reception analysis of 

satirical texts ،Routledge Taylor & Francis Group 

الدةاتسىة لتقيىيم نتىذه  ةدود فعىل اليمهىرة عيىد  شىذهدتهم للعىرا   الهزليىة، ا   هىلمهدفذ 

كسىىية، يقىىرل  عاىىم اليذ ىىدين ا  الهىىزل السيذتسىىه تتقييىىة  ىىن الصىىعب فهمهىىذ و ىىد تعطىىه نتىىذه  ع

 وهلم المخذوف  د تيت   ن السخرية وطعيعتهذ والته تعد تتسذل هلم العرا  .

ا  و وشلصذ هلم الدةاتسة ال  ا  الشذهد عيصر فعذل و مكىن ا  يقىدي نتىذه   عقىد  وةفيعىة 

المشذهدين ييقسمر  ال  نرعين االول يسترعب المقصرد  ن هلم العرا   ويعتعر هلا اليىرا  ىن 
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الرفيعة، ا ذ اليرا الثذنه فهم المشذهدين الىلين ال يتمكيىر   ىن فهىم الرتسىذلة  ىن ا  ذب الثقذفة 

 وةام العرنذ   السذشر.

 لقد اتستخد ذ هلم الدةاتسة الميه  الر  ه   تسلرب المسح الميدانه.

ــد ) - ــر االعــالم السياســي الســاخر: 7107دراســة ديفي ــة عب جــون  (: فئــم الحــروب الثقافي

 م الحروب الثقافية.يلي شو كوسط لتقيامج ذا دينر ورت ونقاط استو 

David (2012) Understanding cultural wars through satirical 

political infotainment TV: Jon Stewart and the Daily Show’s 

critique as mediated re-enactment of the culture war 

المومر ، و د هدفذ الدةاتسة ال   عرفة تم اتستخداي الميه  الر  ه  ذتسلرب ت ليل        

اهميىىة العىىرا   السيذتسىىية، وت ثيرهىىذ علىى  المشىىذهد األ ريكىىه، ا  اتسىىتعمل االعىىفي السىىذشر فىىه 

 ت جي  الصراعذت والخففذت السيذتسية واالجتمذعية.

لىىلا تيذولىىذ الدةاتسىىة هىىلم العىىرا   السيذتسىىية الهزليىىة تيمىىر ج لهىىذ ا  تىىذ  الترتيىىز علىى  تي يىىة 

ال روب الثقذفية فه العرا   السيذتسية الهزلية و  ن ثم ت ليلهذ تعرا   تمتهن السيذتسىة تمثيل 

  العىرا   السيذتسىية الهزليىة تلعىب دوةا  همىذ فىه السيذتسىة فىه   تو د شلصذ هلم الدةاتسة الى

 الرتسط االعف ه.
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الخبــر  ةبجريــد -أيــوب -( : الخطــاب السياســي فــي كاريبــاتور 7103دراســة حســنية ) -

 في واقع وافرازات الثورات العربية. دراسة

هدفذ هلم الدةاتسة ال   عرفة الخطذب السيذتسه اللو حملىه تذةيكىذترة تيىرب ليريىد  الخعىر، 

 ىىن شىىفل  ىىذ عرفتىىه العديىىد  ىىن الميتمعىىذت العربيىىة  ىىن ثىىرةات، ف ذولىىذ هىىلم الدةاتسىىة  عذليىىة 

ه الميتمعىذت العربيىة  ىن الخطذب السيذتسه فه ةتسر ذت دتيربد ليريد الخعر عل  و س  ىذ عرفتى

حد الصراعذت السيذتسىية ال  ثرةات تطرةت لتصل فه  خل ذت وانعذكذتسذت ادشلذ  عض الدول 

  ذالحفف والتكتفت.

 الميه  الر  ه لمعذلية  شكلتهذ. اتستخد ذ الدةاتسة تتسلرب ت ليل المومر  فه اطذة  دو 

لبرنـــامج باســـم يوســـف ( : درجـــة توجـــه المضــمون السياســـي 7101دراســة أوـــو خليـــل ) -

تشـــري  األول  71الـــى  7107تشـــري  الثـــاني  73الســـاخر"البرنامج" خـــالل المـــدة مـــ  

7103 

اتستخد ذ الدةاتسة الميه  الر  ه   تسلرب ت ليل المومر  لعرنذ   دالعرنذ  د و د لقد      

 ن حلقة  ن العرنذ   والته تم عر هذ فه ال تر  الز يية  05 كرنة  ن  كذنذ عيية الدةاتسة

 .1106تشرين االول  15ال   1101 هتشرين الثذن 16

برنىىذ    ذتسىىم يرتسىىف السىىذشر فىىه وهىىدفذ الدةاتسىىة الىى   يىىذل ترجىىه الموىىمر  السيذتسىىه 

 شفل الع ث.

 : ذ يله تر لذ الدةاتسة ال   دو 
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بىىين المرا ىىيس التىىه تيذولهىىذ  ذتسىىم يرتسىىف بييىىذ الدةاتسىىة وجىىرد عف ىىة دالىىة احصىىذهيذ لقىد 

 دم لهذ.ي طريقة جدية تو  طريقة االتستعراا فه تيذول المرا يس وبين دةجة تذي

ت ذةت الدةاتسة تيوذ ا  المرا يس الته يريدهذ  ذتسم يرتسف تكثر تكراةا شىفل العرنىذ  ، و د 

 اته يكر  فيهذ   ذيدفيمذ تذنذ المرا يس الته يعذة هذ فه اشر العرنذ  ، ت ذ المرا يس ال

 فكذنذ اعل  نسعة شفل العرنذ  .

بييذ الدةاتسة ا  المرا يس الته يريدهذ  ذتسم يستخدي فيهذ وبشكل تكعر الرثذهق وال يدير.  د و 

 ال يدير  شكل اتسذتسه. هذفيمذ تذنذ المرا يس الته يعذة هذ يستخدي في

ــيم المتضــ (7101دراســة الفقئــاء، )- منة، مقــاالت احمــد حســ  الموضــوعات والنمــاذج والق

 .الدعبي الساخرة في جريدة الرأي األردنية

Themes, Characters and Values Included in the Sarcastic 

Articles of Ahmad Hassan Al-Zoubi In Al-rai Jordanian 

Newspaper. 

هىىىدفذ الدةاتسىىىة إلىىى  اكتشىىىذف  وىىىذ ين المقىىىذالت السىىىذشر  للكذتىىىب تحمىىىد حسىىىن الزععىىىه فىىىه 

  ي ة الرتو الرة يىة  ىن حيىث: المر ىرعذت التىه تيذولتهىذ، والشخصىيذت ال ذعلىة فيهىذ، والقىيم 

 الته تتوميهذ، و راهح اليمهرة المستهدف لتلك المقذالت واتيذهذت تلك المقذالت.

عل  عيية  صدية  ن تلىك المقىذالت فىه الصى ي ة  و د تم اتستخداي تتسلرب ت ليل المومر  

وتذ   ىن تهىم نتىذه  الدةاتسىة (. 1101-01-60حت   1106-0-0) ن  ال تر الملترة  شفل 

  ذ ي ته:



33 

 

(  ىىىن هىىىلم المر ىىىرعذت %61.1حىىىذزت السيذتسىىىيذت واإلجىىىرامات ال كر يىىىة علىىى  نسىىىعة ) -

وهىىىه  ر ىىىرعذت تتعلىىىق  ىىى داة  الدولىىىة تو  م ذةبىىىة  اىىىذهر ال سىىىذد تو  عىىىض المرا ىىىف  ات 

 الصلة  ذلسيذتسة شصر ذ السيذتسة الداشلية.

(، وهىىىه  ر ىىىرعذت تتىىىراو  بىىىين نقىىىد %16.1ت المر ىىىرعذت االجتمذعيىىىة بيسىىىعة ) هىىىر  -

( %02.7 عض الاىراهر االجتمذعيىة السىلعية، بييمىذ تلتهىذ المر ىرعذت اال تصىذدية بيسىعة )

  ن المر رعذت الته عذليتهذ  قذالت الكذتب.

(  ىىىىىن الشخصىىىىىيذت ال ذعلىىىىىة فىىىىىه  قىىىىىذالت العييىىىىىة هىىىىىه  ىىىىىن الىىىىىلترة  قذبىىىىىل %57.6إ  ) -

(  ن المقذالت جذمت  ذل ئتين ) ختلط(، ولم %02.6(  ن اإلنذث، فه حين ت  )11.7%)

(  ىىىىن المقىىىىذالت، تو جىىىىذم الخطىىىىذب عذ ىىىىذ  %6.7ياهىىىر جىىىىيأ اليمهىىىىرة المسىىىىتهدف فىىىىه )

 ليتيذول  وية تو  ر رعذ  تو حدثذ .

(، %15.6(، و هىىرت القىىيم االجتمذعيىىة بيسىىعة )%61.0القىىيم السيذتسىىية بيسىىعة ) هىىرت  -

(، وهىه  ىيم ت ىث على  العمىل واإلشىفص %06.2القيم اال تصذدية فقد  هىرت بيسىعة )ت ذ 

 (  ن  يمرا القيم.%01.5فيه وتر يد االتستهفك. بييمذ جذمت القيم الدييية بيسعة )

المسىتخد ة، اإلتيذهىذت (  ىن  يمىرا %51العقليىة بيسىعة ) –اللهييىة اإلتيذهىذت  هرت  -

المختلطىىىة بيسىىىعة اإلتيذهىىىذت (، بييمىىىذ جىىىذمت %17سىىىعة )العذط يىىىة فىىىه بياإلتيذهىىىذت تلتهىىىذ 

المختلطة هىه تلىك المقىذالت التىه اتسىتخدي اإلتيذهذت المستخد ة، و اإلتيذهذت (  ن 16%)

 )اللهيية والعذط ية(.اإلتيذهذت فيهذ نرعين  ن 
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ة فىىه  ىىيذلة  شىىكلة الدةاتسىىة و يىىذه  الع ىىث المسىىتخد ة قتفىىذد العذحىىث  ىىن الدةاتسىىذت السىىذ 

 تدا  الدةاتسة ) تشذف الت ليل( وتشذبهذ  عامهذ فه  ر را السخرية.وبيذم 

 :تعليق على الدراسات السابقة

( ودةاتسىىىىىة 1101( و )دي يىىىىىد، 1100تقذطعىىىىىذ الدةاتسىىىىىة ال ذليىىىىىة  ىىىىىس دةاتسىىىىىة ) جرنسىىىىىر ،  

(  فىىىه  عذليىىىة  ر ىىىرا الصىىى ذفة السىىىذشر، فيمىىىذ 1105( ودةاتسىىىة )ال قهىىىذم، 1105)تبرشليىىىل، 

 لرحعذنه فه  يتمس الدةاتسة المتمثل فه الص ذفة االلكترونية.تقذطعذ  س دةاتسة ا

ال زالىذ  ليلىة نسىعيذ ، شصر ىذ  اإللكترونية كمذ تعين تسذل ذ ، فذ  الدةاتسذت فه الص ذفة 

فه األدب السذشر االلكترونه، و قذالت الكذتب نصىيرات تتميىز عىن ليرهىذ  ىن حيىث األتسىلرب 

علىى  حىىد  –والطىىر ، تمىىذ تنىىه لىىم يسىىعق ت  تتىىب عىىن  قىىذالت تذ ىىل نصىىيرات، ولىىم يىىتم التطىىرق 

تعملة فىىىه هىىىلم لىىىدةجذت السىىىخرية تسىىىذ قذ ، وال زالىىىذ العديىىىد  ىىىن الم ىىىذهيم المسىىى - عرفىىىة العذحىىىث

الدةاتسىىة ليىىر  ت ىىق عليهىىذ  شىىكل تذ ىىل، وشصر ىىذ   ىى   القىىذنر  ال يغطىىه تىىل جرانىىب الكتذ ىىة 

 شىىكل عىىذي، في  ىىل العذحىىث ت  تكىىر  هىىلم الرتسىىذلة ا ىىذفة نرعيىىة اإللكترونيىىة السىذشر  والصىى ذفة 

 و رجعذ  لفطفا وتعديل القرانين المرتعطة  ذلص ذفة وحرية الرتو  شكل عذي.
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رعىىىىذ الدةاتسىىىىذت السىىىىذ قة  ىىىىن حيىىىىث المىىىىيه  المعتمىىىىد فاهىىىىر ت   ىىىىيه  ت ليىىىىل و ىىىىد تي

الموىىمر  تىىذ  األكثىىر اتسىىتخدا ذ  فىىه تلىىك الدةاتسىىذت، بييمىىذ تىىم اتسىىتخداي تتسىىذليب  يهييىىة تشىىر  

 كذلميه  الت ليله الر  ه والميه  المقذة .

بدةجذت السىخرية عد  زوايذ تولهذ االهتمذي فه وتتميز الدةاتسة ال ذلية عن الدةاتسذت السذ قة 

واتيذهىىذت الكذتىىب ت ديىىدا   ىىن اليشىىر االلكترونىىه، وي  ىىل العذحىىث ت  تخىىرج الدةاتسىىة  ميمرعىىة  ىىن 

اليتىىذه  الم يىىد  للعىىذحثين والكتىىذب فىىه  يىىذل دةاتسىىة فىىن المقىىذل السىىذشر وتهميىىة هىىلا ال ىىن فىىه ايصىىذل 

 الرتسذلة.
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 الفصل الثالث 

 ية الدراسة )الطريقة واالجراءات(منئج

 جية الدراسة منئ

 أ. منئج الدراسة:

  نه  يه  يتومن  تعري ه:تم إعتمذد الميه  الر  ه فه هلم الدةاتسة، واللو يمكن لقد  

دةاتسة ال قذهق الراهية المتعلقة  طعيعة  ذهر  تو  ر ف تو  يمرعة  ن اليذل تو  يمرعة  ن 

 (78، 2006األحداث وت ليلهذ وت سيرهذ  غرا الر رل إل  اتستيتذجذت   يد  . )حيذب، 

تم اتستخداي اتسلرب ت ليل المومر   ن  عل العذحث فه هلم الدةاتسة، ويعرف ت ليل  د و 

لمومر    نه: تصييف المذد  االتصذلية تسرام تذنذ المكتربة تو المسمرعة تو المرهية، الته ا

تقد هذ الرتسيلة اإلعف ية، ت ذ فئذٍت  عيية، ووفق  عذييٍر   ددٍ ،  مذ يكشف شصذهة هلم 

 ( 62، 2010() شذ عة، 138، 2009المذد   ن حيث الشكل والم تر . )زليب، 

تىىىىىم و ىىىىىس التصىىىىىيي ذت فىىىىىه تشىىىىىذف شىىىىىذص وتسىىىىىم  فئىىىىىذت  وللقيىىىىىذي بت ليىىىىىل الموىىىىىمر  

د، وتمثىىىىل الم هىىىري اليىىىىرهرو فىىىه ت ليىىىىل الموىىىمر ، والتىىىىه يقصىىىد بهىىىىذ  Categoriesالت ليىىىلد

التصىىيي ذت الرهيسىىية و ال رعيىىة للمىىذد  التىىه يىىراد ت ليلهىىذ، و تىىم ت ديىىد فئىىذت الت ليىىل بيىىذم  علىى  

 (259 -257، 2012تهداف الع ث وتسذؤالته. )ععد العزيز، 

التىه تىم و  ىن  قىذالت الكذتىب تذ ىل نصىيرات،  060وبيذم عل   ذ تسعق تم ت ليىل  وىمر  

 (1106االنترنذ لعذي )ععر نشرهذ 
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 ب. مجتمع الدراسة:

 .يتمثل  يتمس الدةاتسة  ذلمقذالت السذشر  الميشرة  عل   عكة االنترنذ

 ج. عي نة الدراسة :

 اعتعىذةا  ىن تسىية عل   ىد  تم إعتمذد  قذالت الكذتب تذ ل نصيرات الميشرة  عل  االنترنذ 

 060و بلىىىا عىىىددهذ  1106-01- 12حتىىى  تىىىذةي  ت ليىىىل  قىىىذالت الكذتىىىب فىىىه  0-0-1106

  قذال ، لت ليل تحدث و تكعر   دة  مكن  ن المقذالت.

 د. أدوات الدراسة:

)كشذف الت ليل(، ا  تىّم تصىميم تشىذف  يذتسىب تم إنشذم تدا  شذ ة بت ليل المومر  

(، ت ليف  تميذ   مذ يخىدي 1106لت ليل عيية الدةاتسة ) قذالت الكذتب تذ ل نصيرات شفل عذي 

 تهداف الدةاتسة، ا ذفة للت ليل الكي ه لتعزيز نتذه  الدةاتسة وتسهيل االجذ ة عن التسذؤالت.

 وحدات التحليل :

وهىىه ة ىىد المر ىىرا او ال كىىر  الرهيسىىية لمر ىىرا الدةاتسىىة وهىىه د المقىىذل وحــدة الموضــوع: 

 داإللكترونية السذشر فه الص ذفة 

ويقصىىىد بهىىىذ الشخصىىىيذت الىىىلين يىىىتم  تىىىرهم فىىىه  قىىىذالت الكذتىىىب تذ ىىىل وحـــدة الشخصـــية: 

 نصيرات و من اطذة السيذق و خصية الميتمس األةدنه.
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 فتات التحليل:

ه  ىلة  عذ ىر  ووا ى ة  ذل كر ىة وبذلسيذتسىيذت والقىرانين تو  ر را ل السياسة الحبومية:

 واألحداث السيذتسية الداشلية  يهذ تو الخذةجية.

تو  ر را له  لة  قوذيذ الميتمىس األةدنىه واألحىداث االجتمذعيىة المختل ىة،  االجتماعية:

الت ذعىىل بىىين اليىىذل فىىىه  ىىىمن التىىه تمىىأ الشىىذةا األةدنىىه وتشىىىغل الىىرتو العىىذي والتىىه تقىىس 

 ذتهم الير ية، تو بييهم وبين المرتسسذت ال كر ية الته ترثر عل  وا عهم الميتمعه.حي

تية  وىذيذ وتحىداث تتعلىق  ذال تصىذد األةدنىه وتى ثيرم على  حيىذ  اليىذل تقوىذيذ  االقتصادية:

 تسعير السلس األتسذتسية وتسيذتسذت ال كر ة المذلية الته ترثر عل  المراطيين  شكل  عذ ر.

ا ىىيس تو  وىىذيذ  تىىرت فىىه المقىىذالت تىىذ  لهىىذ ت عىىذد ن سىىية انسىىذنية، و ىىذي تيىىة  ر  انســانية:

 الكذتب  ذلتطرق لهذ تو  ترهذ،  ثل حذالت السخط تو الر ذ تو ال ب تو الخرف.

القوذيذ الته ترتكز تو لهذ  عد دييه، وحت   مذ يعي  عل   ستر  األشفق ال رديىة  الدينية:

على   سىتر  المعتقىد تو األفكىذة تو السىلرك،  ثىل  تذنىذتسىرام وتشفق الميتمس  شكل عذي، 

  يمة الصدق فه المعذ فت التيذةية تو العدل فه التعذ ل بين اليذل.

هىىه اليرانىىب التىىه تيذولىىذ  ر ىىرعذ علميىىذ   عذ ىىرا  تذلقوىىذيذ ال لكيىىة تو االحتعىىذل  العلميــة:

  ر را تعديل الميذه  المدةتسية او اليذ عذت.تو ال راةو 

ه القيم الته تهدف ال  السخرية  ن تجل التسلية وا وىذم الر ىذ، تذنتقىذد نيىم : تو ههدلية

 تو التعليق عل  حدث فّيه يشغل الشذةا.
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 درجات السخرية

هىىه السىىخرية التىىه يتشىىذةتهذ الميتمىىس تكىىل، تتشىىذةتهم التعىىذبير اليىىذد  ســخرية ســطحية : 

 والسخرية  ن االبتسذ ة،  شكل  ستسذ  لد  تل القّرام.

: هىىه انتقىىذد فئىىة  عييهىىذ، تذنتقىىذد ايديرلرجيىىة او ترجىىه  عييىىه،  شىىكل  ىىريح  صــريحةســخرية 

 وا ح بدو  ة زيذت او تيميل.

اإللكترونيىىىة هىىه السىىىخرية التىىه تتعىىد   ىىذ تعىىىذةف عليىىه  يتمىىس الصىى ذفة ســخرية جريتــة: 

 شىىىكل عىىىذي، وتتعىىىد  الخطىىىرط الرا ىىى ة الىىى  الر ذديىىىة اليدليىىىة  يهىىىذ،  ىىىمن حىىىدود  ىىىذنر  

 واليشر. عذتالمطعر 

: هىه المعىذدئ واألتسىأ التىه ترتسىم  عىذيير وتطىر العمىل السيذتسىه، تذلشى ذفية القيم السياسية

والصىىدق وبعىىد الياىىر و صىىل ة الىىرطن، وترتسىى  الم ىىذهيم والقىىيم السيذتسىىية فىىه ن ىىرل القىىّرام، 

 لتشكل الرتو السذهد  مذ يخة او  وية ووجهة عذ ة.

عليهىىذ الميتمىىس ععىىر السىىيين لمىىذ هىىر شّيىىر و قعىىرل  : هىىه القىىيم التىىه ات ىىقالقــيم االجتماعيــة

 و  مرد، و ذ هر  قعرل تو لير  قعرل و ت ق عليه   للعية فه الشذةا األةدنه.

ر لشىذ  عى، فتيىذ ا  ىذ يعتة: هه القيم والم ذهيم المتصلة  ذليراحه اال تصذديالقيم االقتصادية

  يتمس الشر.تو تصرفذ   قعرال  نزيهذ  تي ال، ا  تختلف المعذنه  ن 
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: هىىه القىىيم االنسىىذنية التىىه يتشىىذةتهذ تىىل تفىىراد الميتمىىس،  ىىن حىىب وتسىىذ ح القــيم االنســانية

شىىىىىر والمرةوثىىىىىذت ال وىىىىىذةية والثقذفيىىىىىة التىىىىىه تسىىىىىذهم فىىىىىه بيىىىىىذم  خصىىىىىية األفىىىىىراد لآلو عىىىىىرل 

 والميتمعذت.

تذنتقذد : تو هه القيم الته تهدف ال  السخرية  ن تجل التسلية وا وذم الر ذ، القيم هدلية

 نيم تو التعليق عل  حدث فّيه يشغل الشذةا.

: ناريىىىىىذ  هىىىىىه الم  ىىىىىز للقىىىىىيم الي سىىىىىية واالجتمذعيىىىىىة، ولكىىىىىن يقصىىىىىد بهىىىىىذ هيىىىىىذ القـــــيم الدينيـــــة

 المر رعذت الدييية المعذ ر  تذلصف  والتقر  والزتذ  والشعذهر اليلية الرا  ة.

 الكاتب و مخاطباته فتات اتجاهات

ــة اإلتجاهــات التىىه تخذطىىب عقىىل القىىذةئ للتىى ثير عليىىه  شىىكل عملىىه إلتيذهىىذت ا: هىىه العقلي

حيثيذتىىىه  ة ىىىرف، تتر ىىىيح تتسىىىعذب  شىىىكلة والمخىىىرج  يهىىىذ، تو ترعيتىىىه  ىىىن شطىىىر  ر ىىى 

وت ثيراته  شىكل   هىري  ذبىل للتر ىس وشذ ىس لمتغيىرات  عروفىة وبميطىق ال يمكىن ةفوىه  ىن 

 القذةئ العذ ل.

تخذطىىىىب ةو  القىىىىذةئ وتحذتسيسىىىىه وا  تذنىىىىذ التىىىىه اإلتيذهىىىىذت : هىىىىه الوجدانيــــةاإلتجاهــــات 

 رفر ىة عقليىىذ  تو ليىىر  يطقيىىة  ىن اليذحيىىة العمليىىة الصىىرفة، فذلمشىذعر االنسىىذنية  ىىد ت كىىم 

 تصرفذت ال رد تكثر  ن عقله، و د تكر  برا ة الكذتب للت ثير المعذ ر والمستداي.
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ر   عىىىىىذ ، التىىىىىه تخذطىىىىىب العقىىىىىل والرجىىىىىدا  فىىىىىه اإلتيذهىىىىىذت : هىىىىىه  المختلطـــــةاإلتجاهـــــات 

كذلخطذ ذت الترجيهية واالجتمذعية ا  ال فذهىد   ىن  خذطعىة الرجىدا  دو  العقىل والعقىل دو  

 الرجدا   عذ .

 فتات األحداث م  حيث كونئا واقعية أو رمدية أو ولسان الكاتب

ـــة:  هىىىه األحىىىداث التىىىه ت ىىىدث تو حىىىدثذ علىىى  تةا الرا ىىىس و ىىىذ لهىىىذ  ىىىن األحـــداث الواقعي

  الميتمىس، ويطرحهىذ الكذتىىب شىفل  قذالتىه، تذألحىداث الدوليىة  ىىن انعذكذتسىذت  لمرتسىة على

 دثذ  ذل عل، ييلعهذ الكذتب لييذ شهذ  طرحه  ن شفل المقذل.حاحتفل وحروب وانقف ذت 

هه األحداث الته يطرحهذ الكذتب  ن  ذب تقريب الصرة والمعىذنه، فقىد  األحداث الرمدية: 

ذال  تو يقىىرب  عيىى   ي ىىأ  ىىه، وال يكىىر  لهىىذ تو يختلىىق حذدثىىة ال وجىىرد لهىىذ تىىه يوىىرب  ثىى

  لة  ذلرا س فه ال قيقة، ولكن هه  خرص وتحداث ة زية فقط، ي همهذ القذةئ بر ز بهذ.

: وهه األحداث والر ذهس الته ت صل تو حصلذ  س الكذتىب نصىيرات  شىكل  أحداث الكاتب

عف ة  عذ ر  بييهذ وبين الير ه، وال حيذته   خصه، ا  تذنذ و  ذ  لطعيعة حيذته وةوتين

 األحداث الراةد  تعفم.

تىىرثر  ذلمقىىذل  شىىكل عىىذي، فقىىد والتىىه : وهىىه  ىىزي   ىىذ بىىين األحىىداث تعىىفم  أحــداث مختلطــة

 الثل .تسذ ط يكر  حدثذ   رثرا عل  تل األ عد  تذالنتخذ ذت  ثف  تو 
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 فتات الجمئور المستئدف في مقاالت الكاتب

  ويقصد   ئذت اليمهرة المستهدف تلك ال ئذت الته شذطعهذ الكذتب فىه  قذالتىه  طريقىة 

  عذ ر  تو لير  عذ ر .

فمقىىىذالت الكذتىىىب تتيىىىرا  ىىىن حيىىىث اليمهىىىرة المسىىىتهدف، ا  ت مىىىل فىىىه  عوىىىهذ ةتسىىىذهل 

وترجيهذت ل ئة  عييىة فقىط، تى   ييتقىد تسىلرك  سىرول حكىر ه  عييىه، تو داهىر   عييىة وا  تثىرت 

جميىىس ال ئىىذت  شىىكل عىىذي، فذلمقىىذل لقراهىة اليميىىس ولكيىىه ي صىىر الرتسىىذلة المرجىىر    ئىىة دو   على 

 ليرهذ حسب القوية، وتعرف ال ئذت اجراهيذ تذلتذله:

تتمثىىىل  كىىىل  ىىىن ي مىىىل  ىىى ة ةتسىىىمية، تذنتقىىىذد  سىىىلك تو تصىىىرف فىىىردو او  يذ شىىىة  :  حبـــومي

  ذهر   تصلة  ذلسيذتسة تو السلطة التي يلية  شكل  عذ ر.

 د يكر  المستهدف هىر اليخىب الثقذفيىة، لمىذ ي ريىه المقىذل  ىن   ىردات  : قطاع النخب الثقافية

او   ىىذهيم عميقىىة، وا تىىدادا  لمقىىذالت و يشىىرةات تسىىذ قة لىىم يطلىىس ويتعمىىق بهىىذ تسىىر  اليخىىب فىىه 

  يذل  عين، فيكر  المقذل  رجهذ  لهم  شكل تتسذتسه.

د  ىىن الميىىذالت، تمىىذ ت  يخذطىىب هىىه ال ئىىذت المتخصصىىة فىىه  يىىذل   ىىدقطــاع متخصــص: 

 تسذهقه  رتعذت األجر ، تو ت  ذب المطذعم والمعلمين.

على  حىد تسىرام،  غىض الياىر عىن فئىتهم الميتمعيىة، تذفة القىرام : تو يستهدف  عام كل الفتات

م اليميىىىس تو  ىىىذ هىىى  تىىىذ  تىىىل  قىىىدةم، تذت ذ يىىىة دوليىىىة تإكميذ شىىىة حىىىدث يعيىىىه تذفىىىة األطيىىىذف و 

  ذبههذ.
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 في مقاالت الكاتبجاهات اإلتفتات  

تعي   ذتيذم المقذل ا  تىذ  انتقىذدا تسىلعيذ   تشىذهمذ  لتسىليط الوىرم على   : السلبيةاإلتجاهات 

 فكر  شذطئة او تقريم تسلرك عل  انه شط  وييب تص ي ه.

ف المقىىذل شذ ىىية  اييذبيىىة لتعزيزهىىذ وترتسىىي    ذهيمهىىذ ا: تعيىىه اتسىىتهد االيجاويــةاإلتجاهــات 

  ر ف تو  عذدة  لت ا   ذالهتمذي الفزي.كذلثيذم عل  

: هىه حيىث تيىذ ا  وىية  ىن وجهىة ناىر عمليىة  ىرفة، ال يعىدو فيهىذ المحايـدةاإلتجاهات 

 الكذتب  ر  ه الشخصه تيذم القوية بل ييذ ا جرانعهذ   يذد و ر رعية.

 صدق األداة

عىذي، إ    هري الصدق فه ت ليل الموىمر  ال يختلىف عيىه فىه الع ىث العلمىه  شىكل 

)اتسىتمذة  ت ليىل الموىمر (  ىن  د يعيه ت  يتمكن تشذف ت ليل الموىمر  Validityفذلصدق د 

 (163، 2009( )زليب،  274، 2012القيذل اللو تم تصميمه لقيذتسه بد ة. ) ععدالعزيز، 

ولغىرا ت قيىق الصىدق تىم و ىس تعري ىذت ل ئىذت الت ليىل، و ىن ثىم  تىم عىرا اتسىىتمذة  

األتسذتل  والخعرام  ن  وو االشتصذص  عد بيذم االتستمذة ،  ىن تجىل الت ليل عل   يمرعة  ن 

، و مفحاىىذتهم واة ىىذداتهمذالتستر ىىذد  الت كىىيم، وتىىم اعتمىىذد الصىىرة  اليهذهيىىة التسىىتمذة  الت ليىىل  

 (0يرد الت كيم فه المل ق ة م )
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 ثبات األداة:

شىذبهة لىي أ العييىة واللو يعىرف   نىه دالدةجىة التىه يمكىن ت  تعطىه فيىه األدا  نتىذه   ت

 ( 162، 2015فه  ختلف األو ذت د. )اليعيمه و العيذته وشلي ة، 

يقصد بثعذت األدا  الت كد  ن ت  األدا  تعطه نتذه   مذثلة تو  قذةبة عيد إعذد  تطعيقهذ 

عل  عيية الدةاتسة، ولهلا الغرا، فقد تم االعتمذد عل  طريقة هرلسته الته تقىري على  عىرا 

 ىذي العذحىث  ذلت كىد  ىن ثعىذت تدا   يتمىس الت ليىل على   ر ىزين اثيىين، وعليىه  عيية  ىغير   ىن

 ىىن العييىىة  %01الت ليىىل  ىىن شىىفل تي يىىل دةاتسىىة توليىىة علىى  عييىىة  ىىن  قىىذالت الكذتىىب بيسىىعة 

  فىه عمليىة الت ليىل لفطمئيىذ  على  د ىة االكلية،   يث تم اشتعذة الثقة  ن شفل إ ىراك  ر ىز 

التصييف و طذ قة اليتذه   ن شفل  يذي جهة   ذيد  بتصييف عيية  ىن الموىمر  و طذ قتهىذ 

 س اليتذه  التىه يتر ىل إليهىذ العذحىث، وفىه هىلم الدةاتسىة تىم تي يىل اشتعىذة الثقىة  ذعتمىذد  عذدلىة 

 وهه تذآلته: (Holsti)هرلسته 

Reliability   = 2M/(N1+N2) 

فه المعذدلة إل  عدد  راةات التر يز التىه يت ىق عليهىذ المر ىزا ، فىه  Mوير ز المتغير 

 ,Holsti)إل  الميمرا الكله لقراةات التر يز  ن  عل المر زين N2و  N1حين ير ز المتغيرا  

1969, pp 138-141). 
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(  مىذ %71ولمذ تذ   ن الم ترا ت  تتيذوز نسعة ثعذت تدا  ت ليل المومر  نسعة )

( وهىه %21يعيه  فحية عملية الت ليل وإجراماتهذ، فى   نتييىة المعذدلىة على  العييىة تذنىذ )

 نتيية  رت عة لهلا الغرا.

د  و ىد تسىم  ايوىذ   Test retest methodتىّم اتسىتخداي طريقىة إعىذد  االشتعىذة د  د و 

جىىزم  ىىن العييىىة د، حيىىث تسىىيقري بت ليىىل  Intracoder Reliabilityدثعىىذت العذحىىث  ىىس ن سىىه د 

 ىرتين فىه فتىرتين ز ييتىين  ختل تىين، و ىن ثىىم ي سىب  عذ ىل الثعىذت اعتمىذدا  على  نتىذه  هىىذتين 

 (163، 2009المرتين تمذ لر تذ  تل  ر   ذي بت ليلهذ بر ز  ختلفد.)زليب، 

تىم تطعيىق اتسىتمذة  الت ليىل قىد ولومذ   لك الت قىق  ىن ثعىذت األدا  فىه هىلم الدةاتسىة، ف

 د  ن عيية الدةاتسة  رتين،   ذةق ز يه  دته ثفثر  ير ذ.عل  جزم   د

 ه. متغيرات الدراسة:

 المتغيرات المستقلة :

 فإن المتغيرات المستقلة لئذه الدراسة تتمثل بالتالي:

 الص ذفة السذشر  -

 المتغيرات التابعة:

 إ  المتغيرات التذ عة لهلم الدةاتسة تتمثل  ذلتذله:

 المومر  واالتيذم -
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 المعالجة اإلحصائية:و. 

تّم اتسىتخداي الرتسىذهل اإلحصىذهية الخذ ىة بت ليىل الموىمر  وهىه اليسىب والتكىراة،  ىن      

 ة الدةاتسة والت قق  يهذ.يمر رعتتعلق  تجل الر رل ال  نتذه  

 ز. اجراءات الدراسة

)كذ ىل  تم ت ديد فكر  الدةاتسة و ن ثم  ت ديد عيرا  المر را  ذلشكل التذله د قذالت الكذتب .0

 نصيرات نمر جذ ( د وبعد  لك تم  يذلة  شكلة الدةاتسة.

دةاتسىىة األدب الياىىرو حىىرل المر ىىرا والتعمىىق فيىىه،  ىىن شىىفل دةاتسىىة الياريىىذت اإلعف يىىة  .1

التىىىه  ىىىن  ىىى نهذ ت  تعطىىىه  سىىىذةا  علميىىىذ  لمعذليىىىة  شىىىكلة الدةاتسىىىة، وتىىىم االعتمىىىذد فىىىه هىىىلم 

 واال عذعذت.الدةاتسة عل  ناريتهد اليقدية واالتستخدا ذت 

الرجىىىرا الىىى  الدةاتسىىىذت واأل  ىىىذث السىىىذ قة التىىىه تتيىىىذول  را ىىىيس  ريعىىىة  ىىىن الدةاتسىىىة، بهىىىدف  .6

االطفا عل   يذه  هلم الدةاتسذت وتدواتهذ واليتذه  الته تر لذ اليهذ، لفتسىت ذد   يهىذ فىه 

 هلم الدةاتسة.

ة الخذ ىىىة اإلطىىىفا األولىىىه علىىى   عىىىض  قىىىذالت الكذتىىىب لتكىىىرين فكىىىر  عيهىىىذ لل تىىىر  الز ييىىى .1

  ذلدةاتسة.

 تّم تصميم تدا  الدةاتسة دكشذف الت ليلد و ن ثم اشتعذة  دق األدا ، و ن ثم  اشتعذة ثعذتهذ. .5

و تىىىىّم اشوىىىىذا عييىىىىة الدةاتسىىىىة للت ليىىىىل الكمىىىىه وفىىىىق اتسىىىىتمذة  الت ليىىىىل، و عذليتهىىىىذ  ىىىىذلطرق  .6

 االحصذهية الميذتسعة، والخروج بيتذه  الدةاتسة.

ممكن ت   ن الف هذ  ن الدةاتسة، تّم تثعيذ التر يذت الته فه  رم اليتذه  الته تّم اتستخ .7

 تكر    يد  فيمذ يخة  ر را الدةاتسة، تسرام فه اليذنب الع ثه تو العمله.
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 الفصل الرابع

 نتـــــائج الدزاســــــــة

 

 

 :نتـــــائج الدزاســــــــة

اإلحصىىىىذهه يسىىىىتعرا هىىىىلا ال صىىىىل نتىىىىذه  تتسىىىىئلة الدةاتسىىىىة  ىىىىن شىىىىفل نتىىىىذه  الت ليىىىىل 

 لمومر   قذالت العيية، و لك  ذإلعتمذد عل  التكراة واليسب المئرية والرتب، و لك تذآلته:

 

 السؤال األول: ما فتات الموضوعات التي تتناولئا مقاالت الكاتب كامل نصيرات؟

ل جذ ىىة عىىن هىىلا السىىرال تىىم ت ليىىل  قىىذالت العييىىة عىىن طريىىق اتسىىتخراج التكىىراةات واليسىىب 

 ( يعين نتذه  هلا الت ليل:0وتقدير الرتب لل ئذت، واليدول )المئرية 

 

 ( فئذت المر رعذت والقوذيذ0جدول )

 النسبة التكرار الموضوعات اتفت

 %17 370 سياسة

 %71 071 اجتماعية

 %3.11 73 اقتصادية

 %03 40 انسانية

 %3.11 07 دينية

 %7.11 07 علمية

 %2.11 77 هدلية

 %011.11 133 المجموع
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(  قذال، ولكن وحدات الت ليىل احيذنىذ  ىذ تتكىرة فىه  قىذالت العييىة  مىذ 060 قذالت العيية )

 تد  إل  زيذد  عدد الرحدات عن عدد  قذالت العيية.

كمذ يتعين ليذ  ن الشكل تعفم، ف    عام  قىذالت الكذتىب  ات  ر ىرعذت تو دالالت 

من يىىتمّ ة تعىذبير و ر ىىرعذت الكذتىب وا ىىذةاته، ا ىذ  ىىذلتطرق لسيذتسىذت ال كر ىىة يتسيذتسىية، فى

 داشلية.الخذةجية تو السيذتسة التو 

( وهىىىه تتعلىىىق  ىىىذداة  %51ويتعىىىين ت  نسىىىعة المر ىىىرعذت السيذتسىىىية  ىىىد و ىىىلذ الىىى  )

الدولىىىة تو األحىىىداث السيذتسىىىية العذ ىىىة الخذةجيىىىة وشصر ىىىذ  الداشليىىىة، ا  ت مىىىل ععىىىذةات الكذتىىىب 

 ىىىدلرالت تسيذتسىىىية حتىىى  حىىىين ييىىىذ ا  وىىىية عذ ىىىة تعطلىىىة تو  يذتسىىىعة ليسىىىذ  رتعطىىىة  ذلسيذتسىىىة 

حصىلذ المر ىرعذت  ىد  شكل  عذ ر، ولكن ي ملهىذ الكذتىب ت عىذدا  واتسىقذطذت تسيذتسىية جلّيىة، و 

، ا  ت  الكذتىب  عيىّه  ذلشى   1106(  ىن  قىذالت الكذتىب لسىية %11االجتمذعية على  نسىعة )

ل الشذةا األةدنه ويسع  ال  تسليط الورم على   وىذيذ اجتمذعيىة عذ ىة، العذي ويشغله  ذ يشغ

52%

20%

3%

13%

3%

2% 7%
فئات الموضوعات

1 2 3 4 5 6 7
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( فذالكذتب ال يرتىز  قذالتىه عذ ىة فىه %6يية بيسعة )يكمذ تسذوت المر رعذت اال تصذدية والد

هلا الش   وا  تخللذ  قذالته جرانب اجتمذعية ودييية تحيذنىذ ، تمىذ تىذ  للمر ىرعذت االنسىذنية 

لكذتىىب  عىىض التصىىرفذت والمشىىذعر االنسىىذنية التىىه تشىىكل  خصىىية ( ا  يسىىتهدف ا%2نسىىعة )

تصىىريعهذ تو لتعزيىىز  عىىذدئ و ىىيم انسىىذنية، ت ىىذ المرا ىىيس العلميىىة فلىىم  ىىن تجىىل ال ىىرد األةدنىىه، 

( فىىىه تسىىىيذق الىىىية  معلر ىىىة  يقرلىىىة  ىىىن  صىىىدةهذ تو تمعلر ىىىة عىىىذبر ، وحصىىىلذ %1تتعىىىد  )

ذتسية وا  تخللهذ انتقذد وععىذةات  ىن  ىذب ( فمعام المر رعذت تسي%7المرا يس الهزلية عل  )

  را لة القرام .عل   مالطرافة ليلب القذةئ وت  يز 

تشىىير هىىلم اليتىىذه  علىى  ت  المر ىىرعذت المتعلقىىة  ذلسيذتسىىة وال كر ىىة تىى ته فىىه تسىىلم و 

تولريىىىىىىذت االهتمىىىىىىذي  ذليسىىىىىىعة للكتذ ىىىىىىة السىىىىىىذشر ، يىىىىىى ته  عىىىىىىدهذ المر ىىىىىىرعذت االجتمذعيىىىىىىة، ثىىىىىىم 

 ية والدييية والهزلية.المر رعذت اال تصذد

 

 السؤال الثاني: ما درجات السخرية المستخدمة في الصحافة اإللكترونية؟

ل جذ ة عن هلا السرال تم ت ليل  قذالت العيية عن طريق اتستخراج التكراةات واليسب 

 ( نتذه  هلا الت ليل:1اليدول )يعين المئرية وتقدير الرتب لل ئذت، و 

 السخرية( فئذت دةجة 1اتستمذة  )

 النسبة التكرار الفتة

 %17 281 سخر ة سطحية

 %33 073 سخر ة صر حة

 %3 03 سخر ة جر ئة

 %011.11 732 المجموع
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(  قىىذال، ولكىىن وحىىدات الت ليىىل احيذنىىذ  ىىذ تتكىىرة فىىه  قىىذالت 060) هىىه  قىىذالت العييىىةإ  

 .العيية  مذ تد  إل  زيذد  عدد الرحدات عن عدد  قذالت العيية

يعكأ اليدول اعفم دةجذت تسخرية الكذتب فه  قذالته، ا  يعتمد الكذتىب فىه  قذالتىه و

( والتىىه يستسىىيغهذ القىىذةئ وتسىىتعمل  شىىكل يىىر ه وعليىىه %61علىى  السىىخرية المقعرلىىة بيسىىعة )

 تيذتسىىعة فىىه تىىل  كىىذ ، تسىىخريتيذ  ىىن الىىثل  والاىىروف الميذشيىىة والاىىراهر االجتمذعيىىة العذ ىىة 

يخىتة ت ق عليه عذ ة اليذل وال يستهييرنه، ت ذ السخرية الصري ة التىه والميذتسعذت وتل  ذ ي

 .(%66بهذ الكذتب فتصل ال  )

وا ىىذ السىىخرية التىىه  ىىد ا ىىطرت الىى  ةفىىض نشىىر المقىىذل فىىه الصىى ف الرتسىىمية اال  عىىد 

 (.%6ال لف فقد تذنذ ال تزيد عن ) والتعديل ا

 شىكل عىذي، ا  اإللكترونيىة تدل هلم اليتذه  عل   يتمس الكتذ ة السذشر  فىه الصى ذفة و 

ا  الكذتب يسىتخدي  ىذ هىر  قعىرل لىد  القىرام والر يىب على  حىد تسىرام، دو  التطىرق الى   وىذيذ 

64%33%

3%

درجات السخرية
1 2 3
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تّم تعديلىىه تو ةفىىض يىىشىىل علىى  عىىد  توجىىه، وا  حصىىل  لىىك فىىذ  المقىىذل ر حسذتسىىة تو ا ىىرة  ىىد ت

 نشرم.

 التي تضمنتئا مقاالت الكاتب؟اإلتجاهات ث: ما السؤال الثال

 ل جذ ة عن هلا السرال تم ت ليل  قذالت العيية عن طريق اتستخراج التكىراةات واليسىب      

 ( نتذه  هلا الت ليل:6المئرية وتقدير الرتب لل ئذت، و يعين اليدول )

 

 االتيذهذت( فئذت 6جدول)

 النسبة التكرار االتجاهاتفتة 

 %04.11 34 عقلية

 %12.11 014 وجدانية

 %77.11 72 مختلطة

 %011.11 047 المجموع
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(  قذال، ولكن وحدات الت ليل احيذنذ  ذ تتكرة فه  قذالت 060) هه  قذالت العييةإ  

 العيية  مذ تد  إل  زيذد  عدد الرحدات عن عدد  قذالت العيية.

الته توميتهذ الكذتب تذ ل نصيرات، اإلتيذهذت ( تعفم 6تعكأ بيذنذت اليدول )و 

الرجدانية اإلتيذهذت ويتعين  ن تلك العيذنذت ت  الرتعة األول  واليسعة األكعر تذنذ  ن نصيب 

العقلية فه اإلتيذهذت المستخد ة، وجذمت اإلتيذهذت (  ن  يمرا %57بيسعة  ئرية تسذوو )

جذمت الرتعة الثذلثة واألشير  ، بييمذ االتيذهذت(  ن %09الرتعة الثذنية بتكراة بيسعة )

المختلطة هه اإلتيذهذت المستخد ة، و اإلتيذهذت (  ن %11لفتستمذالت المختلطة، وبيسعة )

 )اللهيية والعذط ية(.اإلتيذهذت تلك المقذالت الته اتستخدي فيهذ اليرعين  ن 

  ل بهذ، نارا  لمر رعذت الكذتب واهتمذ ه  ذلقوذيذ االنسذنية واالجتمذعية بيسعة ال و 

هتمذي ن ر  وية الفقد برزت  خذطعة الكذتب لمشذعر ووجدا  القرام لتقريم تسلرتيذت وترجيه ا

تسيذتسية  همة، وال يخذطعهم  يمف  شكل عمله  يطقه حسذبه، بل يداعب تحذتسيسهم  ن 

شفل  را ف وتو ذا  ر بهذ اليميس، واتستعمذله الر زيذت  شكل تعير و تكرة  غض اليار 

 تو الهدف، فذلمخذطب لذلعذ  ذ يكر  الرجدا  ال العقل فه المقذالت. عن الترجه

19%

57%

24%

أنواع االستماالت
1 2 3
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 السؤال الرابع: ما األحداث الفاعلة في مقاالت الكاتب؟
 

ل جذ ىىة عىىن هىىلا السىىرال تىىم ت ليىىل  قىىذالت العييىىة عىىن طريىىق اتسىىتخراج التكىىراةات واليسىىب 

 الت ليل:( نتذه  هلا 1المئرية وتقدير الرتب لل ئذت، و يعين اليدول )
 

 فئات األحداث الفاعلة من حيث كونها ااعيية  ا زمة ة  ا بلسان الكاتب.( 4) جدال

 النسبة التكرار الفتة

 %77 14 األحداث الواقعية

 %01.11 07 األحداث الرمدية

 %30 77 أحداث الكاتب

 %02 77 أحداث مختلطة

 %011.11 071 المجموع
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 قىىذال، ولكىىن وحىىدات الت ليىىل احيذنىىذ  ىىذ تتكىىرة فىىه  قىىذالت ( 060)هىىه  قىىذالت العييىىة إ  

 العيية  مذ تد  إل  زيذد  عدد الرحدات عن عدد  قذالت العيية.

 

ة اي  ىن تى ليف الكذتىب، ويهىدف هىلا الت ليىل يذألحداث ال ذعلة فه المقذل، حقيق يقصد 

 لتر يح تهم شصذهة هلم األحداث ال ذعلة.

( تعىىىىفم األحىىىىداث التىىىىه توىىىىميتهذ  قىىىىذالت الكذتىىىىب تذ ىىىىل 1تعكىىىىأ بيذنىىىىذت اليىىىىدول )

نصىىيرات، ويتعىىين  ىىن تلىىك العيذنىىذت ت  الرتعىىة اليسىىعة األكعىىر تذنىىذ تحىىداثذ  وا عيىىة، فم ىىرة 

األحىىداث وا عىىّه  ذأل ىىل،  تمذ ىىيذ   ىىس األحىىداث الز ذنيىىة ال ذ ىىلة فىىه فتىىر  تتذ ىىة المقىىذل، 

رطيية تو القوذيذ الته تشغل الشذةا والقّرام، تتغييرات ال كر ة تو كذألحداث السيذتسية او ال

 راةاتهىذ اليدليىىة، وا  اتسىىتعمل تحىداثذ  فرعيىىة  ىىن  ىمن المر ىىرا  ىىن شيىذل الكذتىىب، فكذنىىذ 

( وتلتهذ تحداث الكذتب التسقذطهذ  من  ات المر را بيسعة %11نسعة األحداث الرا عية )

ثىىىم تحىىىداثذ   ختلطىىىة تمر ىىىرا وا عىىىه لىىىه ت عىىىذد  ( ترفىىىذ  جىىىذةم تو  ىىىرا ابيىىىه، و ىىىن60%)

42%

10%

31%

17%

فئات األحداث 1 2 3 4
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( و ىىىن ثىىىم األحىىىداث الر زيىىىة والتىىىه ت مىىىل اتسىىىقذطذت %07 خصىىىية علىىى  الكذتىىىب بيسىىىعة )

 (.%01تسيذتسية عذد   بيسعة لم تتيذوز )

 السؤال الخامس: ما فتات الجئور التي يستئدفئا الكاتب؟

خراج التكىىراةات واليسىىب ل جذ ىىة عىىن هىىلا السىىرال تىىم ت ليىىل  قىىذالت العييىىة عىىن طريىىق اتسىىت

 ( نتذه  هلا الت ليل:5المئرية وتقدير الرتب لل ئذت، ويعين اليدول )

 

 ( فئذت اليمهرة المستهدف فه  قذالت الكذتب5جدول )

 النسبة المتوية التكرار الفتة

 %71 72 قطاع حبومي

 %2 07 قطاع النخب الثقافية

 %3 1 قطاع متخصص

 %11 070 عام )كل الفتات(

 %011 041 المجموع
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(  قىىذال، ولكىىن وحىىدات الت ليىىل احيذنىىذ  ىىذ تتكىىرة فىىه  قىىذالت 060) هىىه  قىىذالت العييىىةإ  

 العيية  مذ تد  إل  زيذد  عدد الرحدات عن عدد  قذالت العيية.

( تعىىىفم ال ئىىىذت التىىىه شذطعتهىىىذ واتسىىىتهدفتهذ  قىىىذالت الكذتىىىب 5تعكىىىأ بيذنىىىذت اليىىىدول )و 

الرا ىىح ت   عاىىم  قىىذالت الكذتىىب تخذطىىب  عاىىم ال ئىىذت، فقىىّرام الكذتىىب كذ ىىل نصىىيرات، فمىىن 

ن  ىىىذ بىىىين اليهىىىذت ال كر يىىىة وحتىىى  األ يىىىين، وا  اشتصىىىذ  عىىىض المقىىىذالت   ئىىىة دو  ي تيىىىرع

(، تلتهذ ال ئذت ال كر ية %65جميس ال ئذت )مري ليرهذ  شكل عذي، فقد تذنذ نسعة  خذطعة لع

( و ىىىن ثىىىم %7اليخىىىب الثقذفيىىىة بيسىىىعة لىىىم تتيىىىذوز ال )( و ىىىن ثىىىم فئىىىة %15والسيذتسىىىية بيسىىىعة )

 (.%6ال ئذت المخصصة تقذهدو  رتعذت األجر   ر   و ذ  ذبههذ بيسعة لم تصل ال  )

تشير هلم اليتذه  عل  ت  الكذتب يكتب لكل فئذت الميتمس، وا  ا طر لت ديىد ال ئىة و 

 المقصرد  بيذم عل  طعيعة المر را اللو يطرحه.

 

  

25%

7%

3%

65%

1الفئات المستهدفة 2 3 4



57 

 

 التي يستعملئا الكاتب في مقاالته؟اإلتجاهات السؤال السادس: ما 

ل جذ ىىة عىىن هىىلا السىىرال تىىم ت ليىىل  قىىذالت العييىىة عىىن طريىىق اتسىىتخراج التكىىراةات واليسىىب 

 ( نتذه  هلا الت ليل:6المئرية وتقدير الرتب لل ئذت، ويعين اليدول )

 

 فه  قذالت الكذتباإلتيذهذت ( فئذت 6جدول )

 النسبة المتوية التكرار الفتة

 %20 031 سلبي

 %03 71 ايجاوي

 %01 31 محايد

 %011 047 المجموع
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(  قىىذال، ولكىىن وحىىدات الت ليىىل احيذنىىذ  ىىذ تتكىىرة فىىه  قىىذالت 060)هىىه   قىىذالت العييىىةإ  

 العيية  مذ تد  إل  زيذد  عدد الرحدات عن عدد  قذالت العيية.

( تعىىىفم اتيذهىىىذت الكذتىىىب وتتسىىىلربه فىىىه الطىىىر ،  ىىىن حيىىىث ترنهىىىذ 6تعكىىىأ بيذنىىىذت اليىىىدول )

تسىىلعية اي اييذبيىىة، و ىىن الرا ىىح ا  تشىىذهم الكذتىىب  ىىد طغىى  علىى   عاىىم  قىىذالت وتطروحذتىىه، 

( ولىىم تكىىر  %06االييذبيىىة الخيرلىىة بيسىىعة )اإلتيذهىىذت (، وتلتهىىذ %70فكذنىىذ تسىىلعية بيسىىعة )

ا فرعه  ىد تثيى  عليىه الكذتىب، وا  تىذ  المقىذل عذ ىة  و اتيىذم تسىلعه اكثر  ن ععذة  او  ر ر 

الم ذيىد  بيىذم  على  المر ىرا ا  لىم يكىن يمسىأ  ر ىرا الكذتىىب اإلتيذهىذت  وا ىح، و ىن ثىم 

 (.%06 شكل  عذ ر بيسعة)

 

 ىىن اليلىىه ا   يىىرل واتيذهىىذت الكذتىىب  تشىىذهمة  ذلدةجىىة األولىى ، ا  انىىه  ىىن األتسىىلأ 

 تسلعه، ا ذ ا  تذ  االتيذم اييذبيذ  فستخسر السخرية بريقهذ وجلبهذ للقذةئ.السخرية  ن  يارة 

 

71%

13%

16%

1فئات اتجاهات الكاتب 2 3
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات
 

 

يتومن هلا ال صل  يذ شة نتذه  تتسىئلة الدةاتسىة  ىس الت سىير والتعقيىب والمقذةنىة، و لىك      

 كذآلته:

 

التي تتناولئـا مقـاالت فتات الموضوعات هي السؤال األول: ما مناقشة نتائج  -0

 ؟الكاتب كامل نصيرات؟

تذ ىل تشير نتذه  ت ليل تسرال المر رعذت والقوذيذ الته تعر ذ لهذ  قذالت الكذتب 

، ت  اليسىىعة األكعىىر تذنىىذ  ىىن نصىىيب  ر ىىرا السيذتسىىيذت و ىىراةات ال كر ىىة، وال سىىذد نصىىيرات

 عل  وجه الخصرص  كل ت كذله، وانعكذتسذت  لك عل  وجس المراطيين.

ويستشعر  ىن هىلم اليتىذه   ى   الكذتىب تذ ىل نصىيرات  ىد تىّرل  قذالتىه عذ ىة  وتتذ ذتىه 

لتمثيىىىل  يمىىىل فئىىىذت الميتمىىىس و تىىى ثرهم  سيذتسىىىذت ال كر ىىىة و يلىىىأ الىىىرزةام  1106فىىىه تسىىىية 

واليىىىراب الىىى  حىىىد تعيىىىر، و ىىىذ يشىىىغلهم علىىى  الصىىىعيد اليىىىر ه و سىىىتقعل، تذلصىىى ة  ذلمقىىىذي األول 

 عي  الت تية للدولة، وال قرق المدنية.والتعليم والمرا فت وال

ويهىىىتم الكذتىىىب  مر ىىىرعذت تعيىىىه ال ئىىىذت األ ىىىعف ا تصىىىذديذ  و وو الىىىدشل الم ىىىدود، 

فيىىىدافس عىىىيهم  ذبىىىدام وحهىىىة ناىىىرهم وتىىى ثرهم  سيذتسىىىذت الدولىىىة، فذلكذتىىىب يىىىر  ن سىىىه تذدحىىىذ   ىىىن 

ة وال يياىىىىىر الطعقىىىىذت المسىىىىى ر ة ويععىىىىر عىىىىىن توجىىىىذعهم  قلمىىىىىه، وال يرتىىىىز علىىىىى  األ ىىىىرة العقليىىىىى

 ذلتخطيط فهر تمذ ير  ن سىه ال يملىك حلىرال  للمشىذكل ولكىن يشىير الى  األ ىرة السىلعية لتقريمهىذ 



60 

 

" الشـعب بحاجـة لمـ  يحميـه وا  تذ  ال يعلم تيف تستقّري، و ن  لك يقىرل فىه احىد   قذالتىه 

هـذا م  نفسه. فئو يفيق في الصباح.. وهذا خطأ.. يجب أال  يفيق. والشعب يذهب للعمل.. و 

إجرام.. يجـب أال  يعمـل..، ، والشـعب يركـب مواصـالت ويتشـعبط باصـات ويتئـاور علـى دور 

السـرفيس.. وهــذا تخل ــف: يجــب أن يمشــي مشــيا .. والشــعب يــرد الســالم علــى بعضــه والكشــرة 

 تعدف سيمفونية موسيقية اسمئا )إعرْف على مي  تسلًّم("

ه  ر ىىىرعذت تتىىىراو  بىىىين نقىىىد وحلىىىذ المر ىىىرعذت االجتمذعيىىىة فىىىه الرتعىىىة الثذنيىىىة وهىىى

 عىىض الاىىىراهر االجتمذعيىىىة تذلكسىىىل وبعىىىض المسىىىلكيذت فىىىه  يىىىذد  السىىىيذة  تو فىىىه ال ىىىراة بىىىين 

 اليذل تو  عض عذدات االتستهفك.

هلا االهتمذي اللو حل فه الدةجة الثذنية  عد االهتمذي  ذلسيذتسة وال كر ة يدل عل  ت  

الكذتب يقدة جيدا  طعيعة األز ذت والمشذكل االجتمذعية تو السلرتيذت الخذطئة الته يعذنه  يهذ 

الميتمىىىىس، وهىىىىر فىىىىه  لىىىىك يىىىىردو عمىىىىل المياىىىىر االجتمىىىىذعه واألشف ىىىىه الىىىىلو ييتقىىىىد تىىىىل شلىىىىل 

ألشفق والسلرك، وال يتردد فه نقد الميتمس تكل تو فئذت  عيية، وفه  لىك  قىذالت القيم وا فه 

اخرْج ..حاوْل أن تمسَك أفكـارْك ..ال تشـتم أحـدا  عديد   يهذ الخروج  ن زاوية اللري، ا  يقرل د 

؛  في الدرِب و خلِ  الفكرَة تسب  داَرْك..واحمْل خارطة  كبرى واضحة  ؛ فيئا وجُئَك ؛ وجُه أويكَ 

قـاوْم ريحـَك ..ريحـَك مسـمومْة ..ال تـركْض …وجُه ونـاِت العـمِ  ؛ ووجـُه الـدنيا المقلوبـِة حولـك 

ــك بــاق  وســط النــار  خلــَف األوهــاِم الناســفِة وجــوِدَك ؛ أنــَت عــديُم النســِف ؛ عــديُم المــوِت ..ألن 

يىدو واألنمىذط ا  يقري الكذتب بترعية القذةئ العذدو ال  تهداف تتسم   ىن ال كىر التقلالموهومْة" 

المسىىتهلكة الوىىعي ة، واالةتقىىذم بهمىىري واحىىفي المىىراطن ليشىىغل ن سىىه بهمىىري توتسىىس وةؤيىىة ال يىىذ  

  ن زوايذ لير تقليدية،   تسلرب تسذشر تسلعه.
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ت ذ تعذطيه  س اليرانب االنسذنية فيعدو جليذ   ن  قذله  عيرا  دجذةو العذب  ذلعذبد 

هو جاري الباب )قبال( الباب..نتشارك ذات قرل د حيث يروو الكذتب ت ذ يل عف ته  يذةم في

اإلوداع و )السب ري( ..نتآلف في   الطاوق الرابع والمصعد الذي يتعطل كثيرا  ..ونتدامل في

الضحبات ..يصيبنا ذات القئر )الفاتوري( عند استحقاق قطع الكئرباء والماء ربم أن )رائدا ( 

ي في بياوي..دون أن يستشيرني ..! وليتني انقذني آخر مرة م  قطع المياه ودفع فاتورت

  أبيب قبل كل قطع وأجد م  يئب  النقاذي كرائد ..!

ما قصدته ..إننا نتشارك تفاصيل كثيرة و طويلة ..حتى صراخنا يباد يبون مشتركا  ..وإذا 

كان عندي اونة اسمئا )بغداد( فإن لديه اونة جميلة اسمئا )شام( ..وهو القادم م  دمشق 

ى سنوات إوداعه هناك ..وبنى ويته هناك قبل أن يرسلوا له صوره حيث آل خرابة   بعد أن قض 

فيتيذول الكذتب هذهيذ  عذنذ  اشرانيذ السرةيين واال هم اثيذم ا ذ تهم  عمذ ، تسرُّ الحاقدي  " 

ويسمح لي سه  ذ  يشذةتيذ ت ذ يل جيرتهمذ ليستشعر المرا ف والمراجس الرجدانية بين الشععين، 

هر هيذ ال يتعذط   س األز ة السرةية  ن حيث ا  اللري ييب ت  يقس عل   ن، وال وةام ف

األتسعذب المر لة لهلا الر س، بل يصف بتيرد المعذنذ  االنسذنية المت تية والمشترتة  ذ بعين 

الشععين، ويسّلط الورم عل   شذعرهم وتو ذعهم االنسذنية. فت تل المرتعة الثذلثة  ن نذحية 

 رعذت وا  تذنذ لليرانب االنسذنية ت عذد تسيذتسية  شكل عذي.المر 

(  ن  ر رعذت الكذتب، ونىر  هيىذ  ى   %12وت تل  ذ ه المر رعذت  ذ  يمرعه )

الكذتىىىب تىىىذ   ترازنىىىذ   صىىىرة  عذ ىىىة فىىىه تعذطيىىىه وانتقذهىىىه للمر ىىىرعذت المطروحىىىة، وا  تذنىىىذ 

 ب عذ ة .القوذيذ السيذتسية هه الم ّرك والدافس وةام  قذالت الكذت
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 السؤال الثاني: ما درجات السخرية المستخدمة في الصحافة اإللكترونية؟

ناىىرا  ل سذتسىىية القيىىذل لىىدةجذت السىىخرية فىىه المقىىذالت المكتربىىة، فقىىد تعىىّين ت  الكذتىىب 

الغذلب ال  اتستخداي السىخرية السىط ية، التىه ت يىل اتسىقذطذت على  عىد  توجىه، ا  ت  فه يميل 

السخرية، فمن المقعىرل السىخرية  ىن ال كر ىذت  ىذ دا ىذ فىه  ىيغة اليمىس تسيذق الكتذ ة ي كم 

ال ال صر، تمذ يذ  س  يتمس الص ذفة السىذشر  وت ذديىذ  لل ىلف تو التعىديل  ىن  عىل الر يىب تو 

حذةل العّرا ة، فذلعديد  ن المقذالت  د  يعذ  ن اليشر ونشرهذ الكذتب عل     ته فه  را س 

وةد تسىذ قذ  تعريىح السىخرية السىط ية هىه  ىذ ال يثيىر ح ياىة القىذةئ  الترا ل االجتمذعه، فكمذ

تو ال ئة المستهدفة شصر ذ  ا  تذ  حكر ية او انتقذدا لسيذتسذت الميلأ التشريعه، فقىد حّلىذ 

 ذلمرتعة األول  وةاههذ السخرية الصري ة، وتعّين انهذ ال تيشىر اال  عىد التعىديل و تغييىر  ىيذلة 

ذطب ته ال ترشل على  توجىه لىم يقصىدهذ الكذتىب، ا ىذ السىخرية اليريئىة الخطذب تو ت ديد المخ

فقد  يعذ  ىن اليشىر ااّل  وىس  قىذالت فقىد ععىرت  قىة الر يىب ا  لىم يتعىين لىه  قصىد الكذتىب 

وتطذ قذ  س تعريح السخرية اليريئة تسذ قذ ، ووافق الكذتب عل   وذ ين المقذالت اليريىي  مىذ 

 يترافق وتلراا هلم الدةاتسة.

أكرمـــوا المســـؤولي   ىىىن ت ثلىىىة تعر ىىىه لل سىىىذد  شىىىكل تسىىىذشر تسىىىط ه  قىىىذل  عيىىىرا  د و 

أعتقد أنئا وداية االنئيار الصيني..فالدولة التي ال فيكتب فيه  ذهف  دالفاسدي  أيئا الصينيون" 

يوجد وئا مسؤولون فاسدون؛ تكون دولة ال حضارة فيئا ..ألن الحضـارة تقـاس بحجـم انجـاز 

اد ..والدليل نح  العرب ..كل يوم نتغن ـى ونتفـاخر بـالمنجدات ..ومـا كانـت االمم بصناعة الفس

هــذه المنجــدات لــوال )شــوية الفســاد( التــي بحوزتنــا ..لــوال أننــا حاربنــا كــل العــالم كــي ال يمــوت 

ــة دون فســاد ..ال  ــل طــاوورا دون فســاد ..ال يمبــ  أن تمشــي معامل الفســاد ..! نحــ  ال نتخي
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.مستحيل أن نخل ف أوناءنـا دون فسـاد ..ال يجـوز أن نشـتري أو يمب  أن نتدوج دون فساد .

 نبيع دون فساد..وال نتصور حاكما  يفوز باالنتخابات دون فساد."

 ىىن المت ىىق عليىىه  ىى   ال سىىذد  ىىن اكثىىر القوىىذيذ التىىه تمىىأ المىىراطيين وتشىىغلهم، بىىرلم و 

تىىىىىب ال يسىىىىىتطيس  ىىىىىن جهىىىىىرد األجهىىىىىز  الر ذبيىىىىىة، واأل ىىىىىر ال يخ ىىىىى  علىىىىى  اليميىىىىىس، ليىىىىىر ت  الكذ

تخصىىىية تف ىىىه عىىىن داهىىىر   عييهىىىذ وا  علىىىم يقييىىىذ    نهىىىذ فذتسىىىد ، فيوىىىرب ليىىىذ تعىىىفم  ىىىثف  عىىىن 

الصين  ذتسقذطذت تةدنية،  شيرا  ال  ت  األ ر لىيأ حكىرا  على  ال كر ىذت دو   راطييهىذ، فهىلا 

لك، ولكىن ت ر نتشذةته اجتمذعيىذ  وو ي يىذ ، والكذتىب ال يشىيس على  ال سىذد وإ  توحىذ تلمذتىه بىل

كمىىذ يىىر  الكذتىىب و ىىن تسىىيذق شعرتىىه فهىىلم هىىه الطريقىىة األتسىىلم لععىىرة  قىىة الر يىىب،  ذتسىىتعمذل 

الر زيذت والصرة التشعيهية الععيد  الته ال يعيهذ اال  ّرام ت ر  ىه ال سىذد وا  تىذ   شىكل ليىر 

  عذ ر.

ي قـال مليـون مسـؤول فاسـد قـال ..؟!! هـا هـا هـا ..أوتعر ه لل كذي العىرب  قرلىه د 

هىر ال ىد المقعىرل  ذلسىخرية عندنا عشرون فاسدا  في كل ولد  عربي خربوها وقعـدوا علـى تل ئـا" 

الصري ة، ا ذ ا  اشتة اللتر عل  حذكم  عييه فهلا ت يل  ميس اليشر والمسىذهلة القذنرنيىة، وال 

 ييرؤ  عام الكتذب عل   يذلة تسخريتهم بهلا الشكل العليه الصريح.

فيتعىرا الكذتىب لليذهىب واالعف ىه  د عباشة وسقوط الئشاشـة توفيقت ذ فه  قذلىه د 

المصىىىرو ترفيىىىق عكذ ىىىة  شىىىكل تسىىىذشر  قىىىّرا،  ستعر ىىىذ   را  ىىىه وادعذهذتىىىه السىىىذ قة، و اك  عىىىد 

اتسقذط ال صذنة عيه وطردم  ن العرلمىذ  المصىرو، فمرا ىف الكذتىب السيذتسىة الخذةجيىة وا ى ة 

 السط ية واليريئة والصري ة تيوذ ، ا  يقرل د  عذد  ، ويعدو جليذ  اتيذهه السلعه  ذلسخرية
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أســقط البرلمــان المصــري الحصــانة عنــه ..وال يئمنــي حتــى لــو بقــي نائبــا  ؛ واكتفيــت 

بالفيديوهات المسـربة لـه قبـل التصـويت ..شـاهدت أكثـر مـ  عشـرة فيـديوهات مليتـة بـالترجي 

قت وصار أمر طرده نئائيـا مـ  والذل  وطلب المغفرة واالعتذار المئي  ..لك  بعد أن ضاع الو 

البرلمـــان تحصـــيل حاصـــل لجـــردة حســـاب لـــم ُتجـــرد وإنمـــا تـــم  االكتفـــاء بقشـــة دعـــوة الســـفير 

االسرائيلي في مصر على الغداء ..فُقصم بعير عباشة ..وما بعيره إال خيـاالت دونكشـوت فـي 

ت  ييشىر ا   فيستشعر  ن يقرت هلا المقذل تذ  ال يمكىنعقله وحده وصدقئا بمرضي ة محترفة" 

كىىىىذ  اليذهىىىىب تةدنيىىىىذ . ولكىىىىن السىىىىخرية اليريئىىىىة تاهىىىىر جليىىىىة فىىىىه تتذ ىىىىذت تذ ىىىىل نصىىىىيرات عىىىىن 

  خصيذت واحداث ال تعيه الر يب األةدنه.

 التي تضمنتئا مقاالت الكاتب؟اإلتجاهات السؤال الثالث: ما 

بهىذ،  نارا  لمر رعذت الكذتب واهتمذ ىه  ذلقوىذيذ االنسىذنية واالجتمذعيىة بيسىعة ال  ى ل

فقىد بىىرزت  خذطعىىة الكذتىىب لمشىذعر ووجىىدا  القىىرام لتقىىريم تسىلرتيذت وترجيىىه اهتمىىذي ن ىىر  وىىية 

تسيذتسىىية  همىىة، وال يخىىذطعهم  يمىىف  شىىكل عملىىه  يطقىىه حسىىذبه، بىىل يىىداعب تحذتسيسىىهم  ىىن 

شفل  را ف وتو ذا  ىر بهىذ اليميىس، واتسىتعمذله الر زيىذت  شىكل تعيىر و تكىرة  غىض الياىر 

 لهدف، فذلمخذطب لذلعذ  ذ يكر  الرجدا  ال العقل فه المقذالت.عن الترجه تو ا

كمىىىذ يخىىىتة الكذتىىىىب  مرا ىىىيس  ات شصىىىذهة اجتمذعيىىىىة وانسىىىذنية، وت عىىىذد المقىىىىذالت 

الرجدانيىىىة علىىى  العقليىىىة  يهىىىذ، تمىىىذ ت  الكذتىىىب ال اإلتيذهىىىذت الرجدانيىىىة فقىىىد ت ّر ىىىذ  السيذتسىىىية 

الرجدانيىة التىه تمىأ اإلتيذهىذت يىة، ويسىتعمل يصيف ن سه  ىليعذ  فىه الت ذ ىيل واأل ىرة العقل

ةو  المر را وت ثيراته الي سية، فقىد بىرز اتسىتعمذله لفتسىتمذالت الرجدانيىة  ذلدةجىة األولى  تلتهىذ 

 المختلطة.اإلتيذهذت العقلية ثم اإلتيذهذت 
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فعيد تعذطيه عل  تسعيل المثذل لمر ىرا تعىديل الميىذه  التربريىة، فذلكذتىب يعتىرف   نىه 

فذ  الكذتب ييذجه وجدا  المعلمىين شوربات تربية وتعليم" ي حّف ، فهر فه  قذل  عيرا  د ال يقد

وتوليذم األ رة، ويرّجه اللري ال  المسعب ال قيقه برتيه،  عترفذ    نه ال يىر  الصىراب  ىس طىرف 

 "منذ ودأت )بدوة المنـاهج( وأنـا أراقـب ولـم أسـتطع أن أصـطفدو  األشر بعداية المقذل  ذهف  

فهىىر ال يتعذ ىل  ىىس تعىىديل مـع طــرف ضــد طــرف ..وبــنفس الوقــت لــم أســتطع أن أحسـم أمــري" 

الميىىذه   شىىكل عقلىىّه عملىىّه ا  ال ييّصىىب ن سىىه تربريىىذ  وال  ىىليعذ  بر ىىس الميىىذه ، ولكيىىه يىىر  

ن سىىه  سىىروال  ا ىىذي الميتمىىس واألجيىىذل القذد ىىة تيذ ىىد اجتمىىذعه يشىىير الىى  الخطىى  حىىين يىىرام و ا  

م  أوصل الطـالب إلـى فعـل االحتجـاج هـذا؟؟! مـ   م  ذ ال ّل، فييهه  قذله  ععذة  دكذ  ال يعل

جــر أهم علــى هــذا الفعــل الخــارج عــ  ســياق الطــالب الــذي  يريــدون أن يتعلمــوا أصــال  ..؟ أيــ  

هيبة التربية ..؟ ال أريد التعليم ..؟ م  المسؤول ع  )الشوربة الثانية( ..؟! ولمـاذا االصـرار 

ضايا مفصلية إلى )شوربة( ..؟!أنا ال أفئم شيتا  يا سادة ..وال أحسم أمـري مـ  على تحويل ق

شيء أو في شيء..كل ما أعلمه أن )الشوربات( تلي   المعدة وتكون سببا  رئيسا  في المغص 

ز اآلن سامحوني..!" ز..!إني أتقد   المقدِ 

 السؤال الرابع: ما األحداث الفاعلة في مقاالت الكاتب؟

المقىىذي األول، ويتعىىين  ىىن تلىىك العيذنىىذت ت  الرتعىىة فىىه األحىىداث ال ذعلىىة الرهيسىىية وا عيىىة 

اليسىىىعة األكعىىىر تذنىىىذ تحىىىداثذ  وا عيىىىة، فم ىىىرة األحىىىداث وا عىىىّه  ذأل ىىىل،  تمذ ىىىيذ   ىىىس األحىىىداث 

الز ذنية ال ذ لة فه فتر  تتذ ة المقذل، تذألحداث السيذتسىية او الرطييىة تو القوىذيذ التىه تشىغل 

لشذةا و القّرام، فيستطيس القذةئ ال كم عل   را يس  عام المقذالت   نهذ وا عية  ىن العيىرا ، ا

ت ذ عيد  رام  المقذل تذ ف ، فتر  العديد  ن تحداث الكذتب الشخصية و انعكذتسذتهذ عل  حىدث 



66 

 

ه د فيشىير الىى  ن سىى" احتجــاج فــي المقئــى ثىىذال فىه  قذلتىىه  عيىىرا  المقىذل الرهيسىىه، فيىرام يوىىرب

شـرب )نـاقص هديمـات( آخـر )شـفطة( مـ  فنجـان الر زية، ويقرل د  ناقص هديمات شخصية 

قئوتــه فــي المقئــى؛ ولملــم فوضــاه مــ  علــى الطاولــة ؛ ونظــر للجميــع نظــرة مليتــة بالغضــب 

ــة بشــدة وصــاح فــيئم : يلعنكــو واحــد واحــد ..! انتبــه الجميــع إليــه  وضــرب يــده علــى الطاول

االرجيلة( وواحد ترك أوراق الشدة وفتح عينيه كأنئما ُمـنئالن مشدوهي  ..واحٌد ترك )وربيش 

ر مبالمــة  ..وآخــر رجفــت كاســة )الشــاي الحليــب( ويــده وطــرطش علــى مالبســه ..وآخــر ســب 

ف   هىلم الرا عىة  ىد حىدثذ لىه فعىف ، و ىذ تلفونية قائال  بسرعة : بعدي  ونحبي؛ بعدي  بعدي ." 

تىب  يتمعىه ويلعىيهم ألنهىم لىم يهّعىر لييىد  اشىرانهم فىه ت مله  ن ت عذد فهىر ة ىزو، ا  يلىري الكذ

تسرةيذ والعلدا  الشقيقة، ويكيل لهم السعذب والشتم وي ملهم  سرولية تخذ لهم فه نصرتهم، ولكيه 

" آسف ؛ والله كنت أفكركم قادري  تعملوا اشي   ذلرلم  ن  لك ييهه  قذله  ذعتلاة  يهم  ذهف  

م علي  ..مش اللـه يلعنكـو ..يـا اسـماعيل : نـدل للشـباب وإنتو ما ودكم ..خلص خلص ؛ حقك

 طلبات على حساوي؛ وال باز وال مذابح وال فلبي  وباكستان!

ت ذ االتستعذةات الر زية فيستعملهذ الكذتىب اتمذ ىذ  لل ذهىد ، ولت كيىد الرتسىذلة المتوىمية فىه 

أ التىه تسىتميل تحىداثذ  المقذل، فذ  الكذتب يستعمل ت عذدا  ة زية، تراه ىة المطىر تو تسىهذي الشىم

 و عذ تو يت  ل الكذتب و رعهذ  س القذةئ ته يف أ جرهر وةو  المقذل.

 السؤال الخامس: ما فتات الجئور التي يستئدفئا الكاتب؟

 ن الرا ح ت   عام  قذالته الكذتب تخذطب  عام ال ئذت، فقّرام الكذتب  تيرعىر   ىذ 

مقىىذالت   ئىىة دو  ليرهىىذ  شىىكل تصىىذ  عىىض البىىين اليهىىذت ال كر يىىة وحتىى  األ يىىين، وا  اش

 عذي.
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وتسىىتهدف المقىىذالت  ذلمقىىذي األتسذتسىىه  عاىىم فئىىذت وطعقىىذت الميتمىىس، فىىذليميس  عيىىّه 

 سيذتسىىىىىذت الدولىىىىىة واألحىىىىىداث الم يطىىىىىة  ذلميطقىىىىىة، وجميىىىىىس تطيىىىىىذف الميتمىىىىىس تتشىىىىىذةك  عىىىىىض 

ي، وتاهىىىر الخصىىىذهة والسىىىمذت التىىىه يت ىىىق عليهىىىذ اليميىىىس تذلعيلىىىة وانعىىىداي الصىىىعر  شىىىكل عىىىذ

 معيى   سىتعيل، ا ا يعىدت الكذتىب بت كيىد  الُكـل  ْمَطْنـِدْع "د  تسخرية الكذتب جلّية فىه  قىذل  عيىرا 

 يل الميتمس للعيلة والتسّرا تفرادّا وجمذعذت بف اتستثيذم، فهر هيذ ال ي صر شطذ ىه   ئىة دو  

المطندعات..مـا دمنـا  " يا سادة : أيئا المطندعون وال حـدود ..أيتئـا السـيداتليرهذ، ا  يقىرل 

كلنا مطندعي  ..ومش فاضيي  نسمع بعضا  ..ومـش منتبئـي  لـبعض ..ومـش راضـيي  ن ـف 

ــا كــل تفاصــيل الحيــاة الممبنــة و بيــر  قلــيال  لنتأمــل بعضــنا الــبعض..وألن الطندعــة ســرقت من 

؛ جميعـا  وـال اسـتثناء إلـى الطندعـة فـي االختراعـ ات الممبنة ..لـذا ..فـإنني أدعـوكم و أدعـوك  

ولكيه ييهه  قذله بترجيىه هىلم الصى ة وا  تذنىذ ليىر   مىرد  ..والطندعة في استرداد الكرامة" 

جعّلىىة ،  ذلتسىىذؤل لمىىذ ال نكىىر   سىىتعيلين  ىىذالشتراا واتسىىترداد الكرا ىىة الميهربىىة، بىىداّل  ىىن العيلىىة 

 دو  هدف.

وفه  عض المقذالت نر  الكذتىب يتعىّرا ل ئىذت دو  ليرهىذ، ا  تىذ  لهىذ تى ثير يشىغل 

جميس األطيذف او ا  تذ  حدث اتستثيذهه واةد التكراة، تذلعيف اليذ عه، فهىلا  ر ىرا ي مىل 

عد  ت عذد اجتمذعية وتسيذتسية و و ت ثير  ستقعله، فلم ييد الكذتب بّدا  ن الكتذ ة عيىه وا  تىذ  

الجامعـات لطلعىة اليذ عىذت  شىكل  خصىة، وبىدا  لىك جليىذ  فىه  قذلىه  عيىرا  د  شطذ ه  رجهىذ  

ا  ييّرد الكذتب حقيقة العيف اليذ عه، وا  تسخر  ن اليذ عة و  د األردنية وصناعة االنحراف

 يتيذتهىىىذ، و و ىىىف التعلىىىيم  ذليىىىذ عه  كرنىىىه تيىىىذة ، و يلقىىىه  ىىىذللري علىىى  اداة  اليذ عىىىة ا  لىىىم 

" مـا  عة، وير      السىعب هىرا تسيذتسىة القعىرل  ذألتسىذل فيعىّرو الر ىس تذتعىذ  تستطس احترام الطل

يحدث في الجامعة األردنية منذ أي ـام هـو اسـاءة حقيقي ـة للتعلـيم الجـامعي ..مـا يحـدث اآلن ؛ 
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يوجــب علــى المســؤولي  عــ  قــرار رفــع األســعار فــي )مــوالت التخصصــات الجامعيــة( والــذي  

ة ..األستلة التـي تجعلنـا  يترعون وي  الجملة واألخرى ؛ أن يجيبوا على عشرات األستلة الملح 

 في لحظة الحقيقة عرايا وال تغطية وبوجئنا الحقيقي وال مبياج. "

وحد  القعرل والتسييل، ولكن المقذل عذي تيوذ  ا  ا  اليميس هر فذلمعيّه  ذلمقذي األول 

تل  القطذعذت و ن  ميهذ التعليم  عيه  مخرجذت اليذ عة وطلعتهذ اللين تسيشغلر   ستقعف   

 اليذ عه  ر  تشر .

وا  تذنذ ت ثلة الكذتب  ختصة بععض ال ئذت دو  ليرهذ، فهه عذ ىة  ذلدةجىة األولى  

 ىىىن ثىىىم حكر يىىىة وتسيذتسىىىية، تقىىىراة الىىىدواهر الرتسىىىمية و يلىىىأ اليىىىراب علىىى  وجىىىه الخصىىىرص، او 

ذتىىىه، وتمىىىذ يعىىىّرف ن سىىىه فذنىىىه الىىىرزاةات ال كر يىىىة فذلكذتىىىب يعكىىىأ ةؤيتىىىه للرا ىىىس  ىىىن شىىىفل تتذ 

يموه  عام ير ه فه الشذةا والدواهر ال كر ية والص ية  يهىذ تمراجىس و را ىب، لييتقىد الخلىل 

ر ف  بتصريعه او تسليط الورم وزيذد  الرعه تيذم القوذيذ التىه تمىأ جميىس فئىذت، ت ىذ ال ئىذت 

 رعه  ن  من السيذق.المختصة واليخب االجتمذعية فلم يخذطعهذ الكذتب اال  شكل عذبر ف

 التي يستعملئا الكاتب في مقاالته؟اإلتجاهات السؤال السادس: ما 

اتيذهذت الكذتب والص ذفة السىذشر تسىلعية  ذلدةجىة األولى ، بىل تكىذد ال تخلىر تو ععىذة  

تو فكر   ن اتيذم تسلعه، فيذدةا   ذ تستعمل السخرية ت دا  للتص يق او التهليل تيىذم او  ر ىرا 

يذبيىىذ ، تو تمىىذ يتعىين  ىىن  قىىذالت الكذتىب نصىىيرات فذنىىه  تشىذهم  طععىىه، ويع ىىث عىىن وا  تىذ  اي

الخلل فه تو  يي حسن وا  تعيعه، ويسمه ن سه  عكأ اتسمه فيسىتعمل نىذ ة هزيمىذت بىدال  

 ىىىن تذ ىىىل نصىىىيرات، فهىىىلا جىىىزم  ىىىن  خصىىىيته واتسىىىلربه وطرحىىىه، وا  اعتىىىرف  ميهىىىرد او  ىىىراة 

بىد ا  يتععىه  سىخرية  ات طىذ س تسىلعه، فىف  عيى  للسىخرية  حكر ه هر فه ال قيقة اييذبه، ال

 وال بريق لهذ ا  تذ  اتيذههذ اييذبيذ  فه الغذلب.
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وياهر اتيذم الكذتب السلعه فه جميىس  قذالتىه، شصر ىذ  التىه يسىتعمل فيهىذ  خصىية 

فيىىىروو ليىىىذ كيـــف تـــتعلم كـــل شـــيء فـــي أســـبوع" نىىىذ ة هزيمىىىذت، و يهىىىذ  قذلىىىه ت ىىىذ عيىىىرا  د 

" صـــار )نـــاقص هديمـــات( مضـــحبة ثقافيـــة و  واةاهىىىه عيىىىد  شىىىذهدت التل ىىىذز فيكتىىىب شىىىذهداته 

اجتماعية ..ولك  الذي  بقوا نجوما  ولم يضحك عليئم أحـد فئـم أبطـال البـرامج : شـي  الـدي  

ــق ثــالث مــرات ويحــاول إقناعنــا أنــه أبغــض الحــالل ..وعــالم التنميــة البشــرية الــذي  الــذي طل 

عــ  الشــيف الــذي ال يطــب  فــي ويتــه ..وعــ  المث ــف الــذي يضــرب زوجتــه ويخاصــم جــاره ..و 

يسـب وناتـه ويجعـل عاليئـا واطيئـا إن استشـئدن وبيـت  بدلـي   لـه" و يعشق أشعار نـدار قبـاني 

وفىىىه هىىىلا انتقىىىذد  ىىىريح لىىىععض فئىىىذت و خصىىىيذت نعرفهىىىذ، ياهىىىرو  للمشىىىذهد تر ىىىرز اييذبيىىىة 

تيذ وىىذت و ىىرة ةتيكىىة، يمقتهىىذ ودعىىذ  شيىىر وت ىىذؤل ولكىىيهم  ىىن وجهىىة ناىىر الكذتىىب ليسىىر اال 

الكذتب ويعّرو  عذلمهذ الكذ  ة الته تغ ل عن تعين  عام  تذ عيهذ،  ذتيذم تسلعه وا ح، ا  يرام 

 .كذ ل واجعذ  عليه تمصلح اجتمذعه وا  لم يععر عيهذ  طريقة اييذبية
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 التوصيات
 

فىىه  ختلىىف وتسىىذهل  إجىىرام المزيىىد  ىىن الع ىىرث والدةاتسىىذت حىىرل ال يىىر  الصىى  ية السىىذشر  -

اإلعىىفي ناىىرا  لتىى ثير هىىلم ال يىىر  علىى  اليمهىىرة  ىىن نذحيىىة، وناىىرا  التسىىتقطذب هىىلم ال يىىر  

 لمزيد  ن الشراهح االجتمذعية.

ت صىىيل دةجىىذت السىىخرية وتطعيقذتهىىذ لىىد  المشىىّرعين وتال تخوىىس لمىىزاج او ادةاك الر يىىب   -

 وحدم.

ح  ذالتستعذنة و ن وجهة ناىر اليمهىرة إجرام   رث حرل ال ير  السذشر  عن طريق المس -

 لتعيذ  حقيقة اتيذهذت اليمهرة تيذم هلم ال ير .

 إجرام دةاتسذت حرل الكتذب السذشرين األةدنيين اآلشرين. -

 فه  را س الترا ل االجتمذعه. السذشر  إجرام دةاتسذت حرل ال ير   -
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 قائمة المراجع

 أ. المراجع العربية

بجريــد الخبــر  -أيــوب -الخطــاب السياســي فــي كاريبــاتور ( : 7103دراســة حســنية ) -

 دراسة في واقع و افرازات الثورات العربية.

 . عمذ :  داة  يدالوو. ف  المقال الصحفي( .1100تبر عرجة، تيسير ) -

( الموضوعات والنمـاذج والقـيم المتضـمنة، مقـاالت احمـد حسـ  7101دراسة الفقئاء ) -

 ألردنيةالدعبي الساخرة في جريدة الرأي ا

ــة ،) - ــة 7112دراســة نجــادات و عالون ــوان : فــ  الكاريبــاتير فــي الصــحافة اليومي ( بعن

 األردنية.

( : درجــة توجــه المضــمون السياســي لبرنــامج باســم يوســف 2015دراســة أوــو خليــل ) -

تشـــري  األول  71الـــى  7107تشـــري  الثـــاني  73الســـاخر"البرنامج" خـــالل المـــدة مـــ  

7103 

ون فئم الحروب الثقافية عبر االعالم السياسي الساخر :ج (: 7107دراسة ديفيد )  -

 ستورت و نقاط يرامج ذا ديلي شو كوسط لتقيم الحروب الثقافية.

- David (2012) Understanding cultural wars through satirical 

political infotainment TV : Jon Stewart and the Daily Show’s 

critique as mediated re-enactment of the culture war. 
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- Johnson Study ،(2011) missin the joke: a reception analysis of 

satirical texts ،Routledge Taylor & Francis Group 

- The Usages and Reflections of Electronic Journals on the Daily 

Jordanian News Papers 

، االتصــال اإلنســاني ودوره فــي التفاعــل االجتمــاعي( 0996تبىر عر ىىرب، إبىراهيم تحمىىد ) -

 عمذ : داة  يدالوو.

 داة تز ية لليشر والترزيس. :، عمذ الساخرون ( 1106تبر نوذل، نزيه ) -

 . فرهيگ واژگذ  و ا طفحذت طيز، تهرا : سذةوا 0625ت فنی،   مد ة ذ.  -

( . التلفديونـــات الفضـــائية العربيـــة، نظـــام اعالمـــي متطـــور. 2009) جعيىىىعأ، ثرريىىىذ  -

 ، بيروت : داة ال ذةابه.1)ترجمة:  ذهر، فذةل ي (، ط 

 0972جىىىىفل تسىىىىعد ،علىىىىم الىىىىي أ االجتمىىىىذعه ،  يشىىىىرةات اليذ عىىىىة اللعيذنيىىىىة، بيىىىىروت، -

 . 066ي،ص

، القىذهر  : داة ال يىر لليشىر و 0ط ( .العجـم االعالمـي .2004)حيذب،   مد  ييىر  -

 الترزيس.

،  3ط( .أساسـيات البحـوث اإلعالميـة و االجتماعيـة . 2006)حيىذب،   مىد  ييىر  -

 القذهر  : داة ال ير لليشر و الترزيس.

( . كيـــف تـــؤثر وســـائل اإلعـــالم؟ دراســـة فـــي 1998)ال وىىىيف،   مىىىد ععىىىدالرحمن  -

 .الريذا : كتعة الععيكذ النظريات واألساليب . 
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ـــاني ) - ـــى 7114دراســـة الرحب ـــة و انعباســـاتئا عل (:  اســـتخدامات الصـــحافة اإللكتروني

 الصحف الورقية اليومية في األردن

(: فقدان النكتة تحليل في كيفيـة اسـتقبال و فئـم الـنص السـاخر 7100دراسة جونس ) -

 مجموعة تايلر و فرانسيس.

داة الثقذفة ليشر  :عمذ  ،المدخل إلى وسائل اإلعالم( . 1100الدليمه، ععد الرزاق ) -

 والترزيس.

و هل نجح االعالم الساخر حـي  لـم يـنجح االعـالم الجـاد؟ الشـرق ( .1106الزععه، ت ) -

 .األوسط، الرأي

( . منـــاهج البحـــث واالســـتخدامات اإلحصـــائية فـــي 2009)زليىىب،  ىىىيمذم  و ال قىىىذة  -

 .القذهر  : الداة المصرية اللعيذنية. 0طالدراسات اإلعالمية. 

(. ادويات چسيت، ترجمه اووالحسـ  نجفـو ومصـطفو 7131) 0311پل ارتر،  ژان، -

 رحيمو، تئران: زمان.

، ص 1115، القىىىذهر ، 0سىىىم حميىىىد   هدو،ناريىىىة الىىىرتو العىىىذي، الىىىداة الثقذفيىىىة، طيتسم -

57. 

منظومـة القـيم، حماتيئـا، أزمتئـا، واقعئـا وـي  األمــس ( 1106الشىدي ذت، شذلىد ةيىذا ) -

 الثقذفة(، األةد  )داة اإلعفي(. ، اليزاهر )وجرمواليوم

. القىذهر ،  عهىد الصحافة المتخصصة، المطبوعة واإللكترونيـة( .1116  يق، حسيين ) -

 اإلعفي.
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(  األدب السىىىىىذشر، انراعىىىىىه و تطىىىىىرةم  ىىىىىد  العصىىىىىرة 1111 مسىىىىىه، زادم ) -

 ( جذ عة ازاد االتسف ية فه وةا ين.6المذ ية ص 

اإلعف يىىة العربيىىة  الخطىىذب فىىه الدةاتسىىذتي إ ىىكذليذت ت ليىىل 1111 ىىر ذ    مىىد،  -

 المييذ، )   ث  ي رد( :الدةاتسذت المصرية نمر جذ، الميلة العلمية لكلية اآلداب، جذ عة

الريىىىذا :  ( . نظريـــات االتصـــال اإلعالميـــة .7107) ىىىلرو، ععىىىد ال ىىىذفظ عىىىراجه  -

  كتعة الععيكذ .

ـــر ذ وتعليمهىىىذد )( دالقىىىيم وطىىىرق تعل مهىىى0999العىىىذجز، فىىىراد والعمىىىرو، عطيىىىة ) - دراســـة بي

(  قد ة إل   رتمر تلية التربية وال ير  ت ذ عيرا  )القيم والتربية فه عذلم  تغيىر( منشورة

ي إةبىىىىد، األةد : جذ عىىىىة 19/7/0999-17والميعقىىىىد فىىىىه جذ عىىىىة الير ىىىىرك فىىىىه ال تىىىىر   ىىىىن 

 الير رك.

قديـــة محاولـــة نحـــو رؤيـــة ن، البحـــث االجتمـــاعي( .0920ععىىىد المعطىىىه، ععىىىد العذتسىىىط ) -

 . اإلتسكيدةية: داة ال كرلمنئجه وأبعاده

محاولـــة نحـــو رؤيـــة نقديـــة ، البحـــث االجتمـــاعي( .0920ععىىىد المعطىىىه، ععىىىد العذتسىىىط ) -

 . اإلتسكيدةية: داة ال كرلمنئجه وأبعاده

( . تصــميم و تنفيــذ اســتطالعات و بحــوث اإلعــالم و 7117)الععىىد، عىىذطف عىىدله  -

 القذهر  : داة ال كر العربه. التطبيقية .الرأي العام: اأُلسس النظرية و النماذج 

، القىىذهر  :داة الكتىىىب 0ط ( . منــاهج البحـــث اإلعالمــي. 2012)ععىىدالعزيز، برتىىذت  -

 ال ديث.
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(. الصىى ذفة اإللكترونيىىة فىىه  ىىل الثىىرة  التكيرلرجيىىة عمىىذ : داة 1101ععىىدال تذ ، علىىه) -

 اليذزوةو.

 ، بيروت: داة اليهوة العربية.0ط ( . نظريات االتصال .7101)الععدالله،  ه  -

نظريــات اإلعــالم والــرأي العــام: األســس العلميــة (. 1111ععيىىد، عىىذطف والععىىد، عىىدله ) -

 . القذهر : داة ال كر العربه.والتطبيقات العربية

ــة (1111ععيىىد، عىىذطف والععىىد، عىىدله) - ــرأي العــام: األســس العلمي . نظريــات اإلعــالم وال

 داة ال كر العربه. ، القذهر :والتطبيقات العربية

، بيىىروت المرتسسىىة 0ي السىىخرية فىىه  سىىر  انطىىر  ليىىدوة. ط0990عكىىذوو، تسىىرزا ،  -

 ال ديثة.

ــــه ومناهجــــه( .1112عمىىىىر، السىىىىيد احمىىىىد  صىىىىط   ) - ، البحــــث العلمــــي، مفئومه..إجراءات

 الكريذ:  كتعة ال ف .

 (707)المـــــــــــــــدارس األدويـــــــــــــــة ومـــــــــــــــذاهبئا، ص  7114عيـــــــــــــــد، يوســـــــــــــــف، -

القىذهر  التطبيقـات" .  –المناهج  –( .علوم اإلعالم "البحث العلمي  2008)بدة، تحمد  -

 : داة  عذم ال ديثة للطعذعة واليشر و الترزيس.

، عمىىىىذ  : داة تتسىىىىذ ة لليشىىىىر و 1ط  ( . المعجــــم اإلعالمــــي. 2006)ال ىىىىذة، جمىىىىذل  -

 الترزيس.

، 0القىىىىلافه ة وىىىىذ    مىىىىد، علىىىىم الىىىىي أ االجتمذعه، يشىىىىرةات اليذ عىىىىة الم ترحىىىىة، ط -

 .66ي، ص  0990طرابلأ ، 
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 د شىىىىق، التكىىىىرين، داة المسىىىىذلمه،  ذتسىىىىل. د: ترجمىىىىة األدبيىىىىة، الياريىىىىة: دي يىىىىد ،كىىىىذةتر -

 .66:ص ي،1101 تسية األول  الطععة تسرةيذ،

 ، عمذ ، داة واهل لليشر والترزيس.المعاني السامية( 1101كشذ، إبراهيم ) -

، عمىىذ  : داة 0ط  ( . اإلعــالم الفضــائي و الجــنس.7107)الكيىىذنه،   سىىن جلىىرب  -

 اتسذ ة لليشر و الترزيس

، علىىىىىىىى  الىىىىىىىىرا ط: 1106الفىىىىىىىىه العزايىىىىىىىىز  د ىىىىىىىىن هىىىىىىىىه تر ىىىىىىىىة العلىىىىىىىىهد،  ر ىىىىىىىىس الر ثىىىىىىىىذ نىىىىىىىىذ،  -

http://cutt.us/EJFMf 

، عمىىىذ  : داة 1ط ( .االتصـــال الجمـــاهيري و اإلعـــالم.7107) ىىىراد، تذ ىىىل شرة ىىىيد  -

 المسير  لليشر و الترزيس.

، القذهر : عذلم شخصياتنا المعاصرة وي  الواقع والدراما التلفديونية( 1111 راد،  ذجد  ) -

 الكتب.

 ، عمذ : داة المسير .، نظريات االتصال(  يذل هفل1106المزاهر  ) -

االسـالمية للصـراع ( . أطر معالجة القنـوات العامـة و 7103) زةوا، ة ذ ععدالرحيم  -

. ابىىر ينــاير 71وــي  القــوى السياســية الفاعلــة بشــأن االســتفتاء علــى الدســتور بعــد ثــورة 

 . 9- 1، ص 9 عه، دوةية اعفي الشرق االوتسط، العدد

( . منــــاهج البحــــث االعالمــــي وتحليــــل  7101) شىىىىذ عة،  سىىىىذي ععىىىىدالرحمن تسىىىىلمذ   -

 ، عمذ  : داة تتسذ ة لليشر و الترزيس.1ط الخطاب.

( .العالقــات السياســية الدوليــة: دراســة فــي اأُلصــول 0440)قلىىد، إتسىىمذعيل  ىىعرو   -

 ، القذهر : المكتعة األكذديمية.0ط والنظريات.

http://cutt.us/EJFMf
http://cutt.us/EJFMf
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، القىىىذهر : الىىىداة 01، ط االتصـــال ونظرياتـــه المعاصـــرة(، 1101 كىىىذوو، حسىىىن عمىىىذد، ) -

 المصرية اللعيذنية لليشر.

 االتصـال نظرياتـه المعاصـرة . ( .7114) كذوو، عمذد  حسن، و السيد، ليلى  حسىن  -
 ، القذهر  :الداة المصرية اللعيذنية.2ط

بيىىىىروت،  يلىىىىة المسىىىىتقعل  (  . تــــأطير الحــــرب .7103) لكىىىىه، جىىىىذد، و ديىىىىب، ا ىىىىل  -
 .106العربه، العدد

. فــ  الكاريبــاتير العربــي ودوره فــي الــدفاع عــ  حقــوق اإلنســان ( .1112 يىىلة، ةيىىم ) -

 تسرةيذ. ةتسذلة  ذجستير، د شق: جذ عة د شق

 http://ar.ammannet.net ر س تي يأ -

د  ف  الكاريباتير في الصحافة اليومية االردنية(. د1117نيذدات، عله وعفونة، حذتم ) -

 عمذ : اليذ عة االةدنية.

 )اتستذ  اعفي جذ عة السلطذ   ذبرل(  1100نيم، طه  -

 عذلم الكتب ال ديث لليشر والترزيس. :، إةبدتاري  اإلعالم األردني( . 1112نصذة ، ترته ) -

. بيىىروت:  0ط ( . دور الميــديا فــي إدارة األزمــات والحــروب.7100)نصىىرالله، ةفيىىق  -

 داة بيسذ .

 ، نكشة ةال1101تذ ل،  ،نصيرات -

 ، تي يأ1105تذ ل،  ،نصيرات -

 ، الص  ة الرتسمة عل   ر س ال يسعرك1106نصيرات، تذ ل،  -
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(. 2015)ذته، ععد اليعذة ترفيق، وشلي ة، لذزو جمىذل اليعيمه،   مد ععد العذل، والعي -

  رتسسة الرةاق لليشر والترزيس. :، عّمذ 1. ططرق ومناهج البحث العلمي

 دةتسىىىة فرانك ىىىرةت ، ترجمىىىة داة تويىىىذ طرابلأ،ليعيىىىذ  :تىىىري برتر ىىىرة، ســـعد ، هجـــرس -

 06.ص0992،

 1110عمىىىىذ ، 0وحيىىىىد تحمىىىىد ععىىىىداللطيف ،علىىىىم الىىىىي أ االجتمىىىىذعه، داة المسىىىىير، ط -

 11ص

 0. ط(. مـدخل إلـى منـاهج البحـث اإلعالمـي7103)ويمر، ةوجىر، ودو يييىك، جرزيىح  -

 )ترجمة  ذلح تبر ت عس وفذةوق  يصرة(، بيروت: الميامة العربية للترجمة.

، بيروت :  رتز 0ط ( . اإلعالم الفضائي في الوط  العربي .7103)يذتسين،  عذ   -

 دةاتسذت الرحد  العربية.
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 و الدراسات األجنبية:الكتب 

 Berlson ،Bernard ،Content analysis in communication research 

hafner publishing company new york ،1971. 

 Chernet ،YonasAdamu(2014). Political Satire in AbebeTola’s 

“Yabe TokichawShimutochi” and “Yabe TokichawMitsetochi” Essays. 

International Journal of Literature and Arts. Vol. 2 ،No. 6 ،2014 ،pp. 

240-251. 

- Holsti ،O.R. (1969). Content analysis for the social sciences and 

humanities. Reading ،MA: Addison-Wesley. 

- The Frankfurt School, Thomas Bottomore 1984, pp50-206 

- Alonso ،Paul(2006): The Argentinean Satirical Press ،Post the 

2001 Economic Crisis: The Case of Barcelona ،The University of 

Texas at Austin. 
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 المواقع اإللكترونية:

 www.ar.ammannet.netعيرا  عمذ  نذ  -

  االنترنذويكيعيديذ، المرتسرعة ال ر  عل   عكة 

 ( دالص ذفة السذشر .. ابتسذ ة  طعم الرجسد،  ر س   ي ة فيتر، 1101ة را ، نهذ )

 عل  الرا ط: 1101تكتربر  9الثفثذم  - 69العدد 

 http://www.vetogate.com/232255 

  1101/ 10/0، «كر ة العله» ر س وتذلة عمر ، تحمد حسن الزععه يكشف عن  خصية ،

 amounnews.com عل  الرا ط:

 ر س جريد  الدتسترة  

 ت.د.تبرالقذتسم ةادفر جذ عة رزاد اإلتسف ية جيرفذ :  

http://www.diwanalarab.com/spip.php?page=article&id_article=2

6852 

 ( د ىىى ذفة السىىىخرية وال كذهىىىة: الهيىىىذم السيذتسىىىه  ىىىن  ياىىىرة1101الشىىييرو، تسىىىهذي ) 

 ، علىىىىىىىىىى  الىىىىىىىىىىرا ط:1100/00/16اعف ىىىىىىىىىىهد،  ر ىىىىىىىىىىس تتذ ىىىىىىىىىىذت فىىىىىىىىىىه الميىىىىىىىىىىزا ، 

http://almothaqaf.com/index.php/qadaya2009/57419.html 

 

http://www.ar.ammannet.net/
http://www.vetogate.com/232255
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 الشرق األوسطجامعة  إعالم أ.د. عدت حجاب
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 جامعة اليرموك عالقات عام د. عبد الباسط شاهي 

 جامعة البتراء صحافة د. أحمد حسي  محمدي 

 الشرق األوسط جامعة اعالم د. كامل خورشيد

 جامعة اليرموك عالقات عامة و اعالن يوسف سامي نمر أوو عيدد. 
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 (7الملحق رقم ) -

 استمارة تحليل المضمون 

  سم الله الرحمن الرحيم

 

 المر را: طلب ت كيم تدا  دةاتسة

 1106تذنر  األول/ التذةي :    / 

 

 ..............................................الم تري.الدتترة  -

 ت ية طيعة وبعد، -

 ىىذليار إلىى  المكذنىىة العلميىىة التىىه تتمتعىىر  بهىىذ، تةجىىر  ىىيكم الت ّوىىل   بىىدام الىىرتو والمشىىرة   -

العلمية  ذتستمذة  ت ليل المومر  المررفقىة طيىذ . علمىذ   ى   الصى ي ة  رعىد  شصيصىذ  لغىرا 

"المقــــال الســــاخر فــــي الصـــــحافة ر فىىىىه اإلعىىىىفي، والمرتسىىىىر ة بىىىىىىى إنيىىىىذز ةتسىىىىذلة  ذجسىىىىتي

 اإلالكترونية األردنية"

 -دراسة تحليلية – -

و لىىك اتسىىتكمذال  لمترطلعىىذت ال صىىرل علىى  دةجىىة المذجسىىتير فىىه اإلعىىفي  ىىن جذ عىىة الشىىرق  -

 .األستاذة الدكتورة: حميدة سميسماألوتسط،    راف 
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التعىىّرف علىى  تغطيىىة المقىىذل السىىذشر فىىه الصىى ذفة إلىى  ت  هىىلم الدةاتسىىة تسىىع  إلىى  يرشىىذة  -

 االلكترونية، و تس تيذول  قذالت الكذتب السذشر تذ ل نصيرات إنمر جذ .

تت ىىىىىدد  شىىىىىكلة الدةاتسىىىىىة فىىىىىه   ذولىىىىىة اإلجذ ىىىىىة عىىىىىن الميىىىىىذالت السىىىىىخرية فىىىىىه الصىىىىى ذفة و  -

 و هل نيح االعفي  السذشر حين لم يييح ليرم .اإللكترونية 

تسىىتيذة  بىىرتيكم الكىىريم، وبخعىىرتكم المشىىهرد  فىىه هىىلا الميىىذلي ف نيىىذ ن  ىىل وإليمذنيىىذ   هميىىة اال -

 ىىىيكم التكىىىري   بىىىدام ةتيكىىىم فىىىه تداتهىىىذ المررفقىىىة طيىىىذ ، وفىىىق  ىىىذ ترونىىىه  يذتسىىىعذ   ىىىن تعىىىديفت 

و قترحذت،  ن   نهذ إثرام الدةاتسة وتيريدهذ، و لك  ن حيث  د   فهمة وحدات الت ليل 

 ، و د  ت ذية هلم ال ئذت وو ر   دلرالتهذ.وفئذته  طعيعة الدةاتسة وهدفهذ

 المرفقات: -

 .تعريح فئذت الت ليل. 0 -

 .تشذف التر يز .1 -

 تتسذتلته األفذ ل،،، -

 تةجر التكّري بتععئة العيذنذت التذلية: -

 االتسم الكذ ل: .................................... -

 التخصة العلمه:............................... -

 ...................................  كذ  العمل: -
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 الرتعة العلمية:................................... -

 ة م الهذتف: .................................... -

 العريد االلكترونه: .............................. -

 وتقعلرا جزيل  كرو وعايم ا تيذنه -

 رجربطذلب المذجستير: ةا ه عله ععدالرؤوف ال -

 1795671765هذتف:  -

 ramirjoub@gmail.com بريد الكترونه: -

 7101مقاالت الكاتب كامل نصيرات لعام استمارة تحليل  -

 ة م اإلتستمذة : ............................. -

 اتسم الكذتب:  ............................. -

 تذةي  المقذالت: ............................. -
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 فتات الموضوعات والقضايا( 0استمارة ) -

 النسبة التكرار فتة الموضوعات

   سياسية

   اجتماعية

   اقتصادية

   نفسية

   دينية

   المجموع

 

 ( درجات السخرية7استمارة ) -

 النسبة التكرار الفتة

   سخرية سطحية

   سخرية صريحة

   سخرية جريتة

   المجموع
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 االتجاهات( فتات 3استمارة )

 النسبة التكرار االتجاهاتفتة 

   عقلية

   وجدانية

   مختلطة

   المجموع

 

 ( فتات األحداث م  حيث كونئا واقعية أو رمدية أو ولسان الكاتب7استمارة )

 الرتبة النسبة التكرار الفتة

    واقعيةاألحداث ال

    رمديةاألحداث ال

    أحداث الكاتب

    المجموع
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 الجمئور المستئدف في مقاالت الكاتب ( فتات1استمارة )

 النسبة المتوية التكرار الفتة

   قطاع حبومي

   قطاع النخب الثقافية

   قطاع متخصص

   عام )كل الفتات(

   أخرى 

 

 في مقاالت الكاتباإلتجاهات ( فتات 1استمارة )

 الرتبة النسبة المتوية التكرار الفتة

    سلبي

    ايجاوي

    محايد

    المجموع
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 (3ملحق )

 ةقائمة بأسماء مقاالت العينة وتاري  النشر والصحيفة الناشر

 صحيفة النشر تاري  النشر عنوان المقال ت

 هروبذ   ن الثل  -0
ييىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذير،  11

1106 
   ي ة الدتسترة

 العسرا الشرةتذت و اطلعرا -1
ييىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذير، 15

1106 
   ي ة الدتسترة

   ذة ذت وتسط الرحرحة -6
 ييىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذير، 6

1106 
   ي ة الدتسترة

 ليلة الرعب  عل القسطر  -1
ييىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذير،  7

1106 
   ي ة الدتسترة

5- 
علىىى  هىىىذ ا إعىىىداي األّي ت ىىىذي 

 اليذل

ييىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذير،  00
1106 

   ي ة الدتسترة

6- 
تي هىىىىىىىذ الغىىىىىىىّزو  الوىىىىىىىذةبر فىىىىىىىه 

 الويذا

ييىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذير،  06
1106 

   ي ة الدتسترة

 حييمذ تصعح الخعيز    تذحذ -7
ييىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذير،  07

1106 
   ي ة الدتسترة

 حت  ال قر تذ  تجمل -2
ييىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذير،  02

1106 
   ي ة الدتسترة

9- 
كيىىىف تصىىىعح نذهعىىىذ  فىىىه ثىىىفث 

 ثرا ٍ 

ييىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذير،  09
1106 

،   ي ة الدتسىترة
 ىىىىىىى  ة الكذتىىىىىىىب 
علىىىىىىىىىىىىىىى   ر ىىىىىىىىىىىىىىىس 

 ال يسعرك

  ا شذةط  شطه -01
ييىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذير،  10

1106 
   ي ة الدتسترة
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 حرب الثل  -00
ييىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذير،  16

1106 
   ي ة الدتسترة

 نشر  جرّية  خصية جدا   -01
ييىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذير،  12

1106 
   ي ة الدتسترة

06- 
كىىىىفي  ىىىىروةو  عىىىىد الخىىىىروج 

  ن حرب الثل 

فعرايىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر،  0
1106 

   ي ة الدتسترة

 تبرليث -01
فعرايىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر،  6

1106 
   ي ة الدتسترة

  ن تين ي ته وجس الرال -05
فعرايىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر،  1

1106 
   ي ة الدتسترة

 الهروب إل  الغرربة -06
فعرايىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر،  7

1106 
   ي ة الدتسترة

 فخذ ة االتسم تك ه -07
فعرايىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر،  2

1106 
   ي ة الدتسترة

 عل  الريق -02
فعرايىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر،  9

1106 
   ي ة الدتسترة

 اجيحق للس را السذكنا فيك 09
فعرايىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر،  01

1106 
   ي ة الدتسترة

 ال ت ط ةاتسك  س الرول -11
فعرايىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر،  00

1106 

،   ي ة الدتسىترة
 ىىىىىىى  ة الكذتىىىىىىىب 
علىىىىىىىىىىىىىىى   ر ىىىىىىىىىىىىىىىس 

 ال يسعرك

  عل ت  ترهديكا الرةد ن ال مرام -10
فعرايىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر،  05

1106 
   ي ة الدتسترة

 لذزو و المطّعذت -11
فعرايىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر،  06

1106 
   ي ة الدتسترة

16- 
بهىىىلم الطريقىىىة ت ىىىعح يشىىىتغل 

 المر ف

فعرايىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر،  07
1106 

   ي ة الدتسترة

11- 
وتنىىىىىىىىذا هيىىىىىىىىذك تشىىىىىىىىّمين ةيىىىىىىىىحن 

 ال ذةل

فعرايىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر،  02
1106 

   ي ة الدتسترة
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 الشعبر الدّلرا -15
فعرايىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر،  16

1106 

،   ي ة الدتسىترة
 ىىىىىىى  ة الكذتىىىىىىىب 
علىىىىىىىىىىىىىىى   ر ىىىىىىىىىىىىىىىس 

 ال يسعرك

  هذبيل وتلعيذم -16
فعرايىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر،  11

1106 
   ي ة الدتسترة

ف -17  عل  شرط  يرتسر
فعرايىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر،  15

1106 
   ي ة الدتسترة

 الغّا تّله يمشه -12
فعرايىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر،  12

1106 
   ي ة الدتسترة

 ترّي القرود -19
فعرايىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر،  19

1106 
   ي ة الدتسترة

  فحقة العّيذة -61
 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذةل،  0

1106 
   ي ة الدتسترة

  يلة -60
 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذةل،  1

1106 
   ي ة الدتسترة

61- 
ترفيىىىىىىىىىىق عكذ ىىىىىىىىىىة و تسىىىىىىىىىىىقرط 

 الهشذ ة

 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذةل،  6
1106 

،   ي ة الدتسىترة
 ىىىىىىى  ة الكذتىىىىىىىب 
علىىىىىىىىىىىىىىى   ر ىىىىىىىىىىىىىىىس 

 ال يسعرك

66- 
األةدنيىىىىىىىىىىر  يعرفىىىىىىىىىىر  تيىىىىىىىىىىف 

 ي ّعر  األةد 

 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذةل،  7
1106 

   ي ة الدتسترة

 تسيعكق  ن تتسذليعكق  -61
 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذةل،  9

1106 
   ي ة الدتسترة

65- 
اليذ عىىىذت األةدنيىىىة و ىىىيذعة 

 االن راف

 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذةل،  01
1106 

   ي ة الدتسترة

 اعطيه تر ننك أل رخن فيهذ -66
 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذةل،  01

1106 
   ي ة الدتسترة

 إيدو ت ّكيه -67
 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذةل،  06

1106 
   ي ة الدتسترة
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 تل هذتةيدر ال كذيةن  -62
 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذةل،  07

1106 
   ي ة الدتسترة

مذ ٍ  -69  تسسر تسذعذٍت تسا
 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذةل،  11

1106 

،   ي ة الدتسىترة
 ىىىىىىى  ة الكذتىىىىىىىب 
علىىىىىىىىىىىىىىى   ر ىىىىىىىىىىىىىىىس 

 ال يسعرك

 تنذن ترتسطرة  -11
 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذةل،  10

1106 
   ي ة الدتسترة

 ترّ هذتيذ عل  ال يأ برك -10
 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذةل،  16

1106 
   ي ة الدتسترة

 حدث ت ذ ه  س وزير الزةاعة -11
 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذةل،  11

1106 
   ي ة الدتسترة

 بدنذ نيعسط -16
 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذةل،  17

1106 
   ي ة الدتسترة

 ةوحه بين يديكا  -11
 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذةل،  61

1106 
   ي ة الدتسترة

 تنرو ت  تفعل هلا لدا . -15
 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذةل،  60

1106 
   ي ة الدتسترة

 اللقمة الخذ سة -16
تبريىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل،  6

1106 
   ي ة الدتسترة

17- 
 ىىىرة  علىىى  ال ىىىيأ بىىىرك  ىىىس 

 الرزير

تبريىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل،  5
1106 

   ي ة الدتسترة

 تين يعيا األةدنير  اآل  -12
تبريىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل،  6

1106 

،   ي ة الدتسىترة
 ىىىىىىى  ة الكذتىىىىىىىب 
علىىىىىىىىىىىىىىى   ر ىىىىىىىىىىىىىىىس 

 ال يسعرك

19- 
تشىىىىىىذفر ت  تجىىىىىىد اتسىىىىىىمه فىىىىىىه 

 وثذهق بيمذ

تبريىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل،  7
1106 

،   ي ة الدتسىترة
 ىىىىىىى  ة الكذتىىىىىىىب 
علىىىىىىىىىىىىىىى   ر ىىىىىىىىىىىىىىىس 

 ال يسعرك
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 المراطنر الملهمر  ذلد ذ ل -51
تبريىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل،  01

1106 
   ي ة الدتسترة

50- 
كيىىىىىف تىىىىىتعلم تىىىىىل  ىىىىىهم فىىىىىه 

 تتسعرا

تبريىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل،  00
1106 

   ي ة الدتسترة

 حكذية واحد  ستعيل -51
تبريىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل،  06

1106 
   ي ة الدتسترة

56- 
تتسىىىىىئلة فىىىىىه جذ عىىىىىة العلىىىىىري و 

 التكيرلرجيذ

تبريىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل،  01
1106 

   ي ة الدتسترة

 تسّيد زّيذ  -51
تبريىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل،  02

1106 
   ي ة الدتسترة

عنشةحكذية  -55 لين  س العن ق  ةنجر
تبريىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل،  11

1106 
   ي ة الدتسترة

 هرالم  كذنهم بيرتهم فقط -56
تبريىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل،  10

1106 
   ي ة الدتسترة

 كّف الع ريذ -57
تبريىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل،  11

1106 
   ي ة الدتسترة

 داهر  الهعل -52
تبريىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل،  15

1106 
   ي ة الدتسترة

 وجهذ  لرجه  س اليذكرزو  -59
تبريىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل،  16

1106 
 الدتسترة  ي ة 

 الغريق و القشة -61
تبريىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل،  17

1106 
   ي ة الدتسترة

  عذيذ المداةل تّيذي ز ذ  -60
تبريىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىل،  12

1106 
   ي ة الدتسترة

لنبق  -61  يذ ةب  حن
 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذير،  1

1106 
   ي ة الدتسترة

 القرربر و العرعدر فه فقه ال ربّ  -66
 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذير،  5

1106 
   ي ة الدتسترة

61- 
طىىىىىىىىذهر المصىىىىىىىىرو و الىىىىىىىىز ن 

 العذ ف

 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذير،  2
1106 

   ي ة الدتسترة
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طنيقزااق  -65  الكرّل  ق
 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذير،  01

1106 
   ي ة الدتسترة

 الرو  و الراحة -66
 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذير،  00

1106 
   ي ة الدتسترة

كن هلا -67  افعلق فه توالدا
 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذير،  01

1106 
   ي ة الدتسترة

62- 
هىىىذ تنىىىذن و فلسىىىطييك التىىىه ال 

 تمرت

 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذير،  06
1106 

   ي ة الدتسترة

 جذةو العذب  ذلعذب -69
 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذير،  07

1106 
   ي ة الدتسترة

 شرد  للعيس -71
 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذير،  02

1106 
   ي ة الدتسترة

  راعيدنذ المرّجلة -70
 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذير،  09

1106 
   ي ة الدتسترة

71- 
كيىىىىىىف تكىىىىىىر  ديمقراطيىىىىىىذ  فىىىىىىه 

 بيتك

 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذير،  16
1106 

   ي ة الدتسترة

 تستة تففي بية لير  -76
 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذير،  16

1106 
   ي ة الدتسترة

 كّمرل فه اتسطيعرل -71
 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذير،  19

1106 
   ي ة الدتسترة

  طّعذت  راةا لل ذتسدين -75
 ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذير،  61

1106 
   ي ة الدتسترة

 الف هم -76
يرنيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر،  0

1106 
   ي ة الدتسترة

77- 
ىىىىىىىىىدو  حىىىىىىىىىين تيىىىىىىىىىذر  ىىىىىىىىىس المنهق

 المريقتنانر

يرنيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر،  6
1106 

   ي ة الدتسترة

72- 
ة وىىىىىىىىىىىىىىذ  و السخسىىىىىىىىىىىىىىخة و 

 الميذزة

يرنيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر،  7
1106 

   ي ة الدتسترة

 الرطن اللو نخذف عليه -79
يرنيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر،  2

1106 
   ي ة الدتسترة
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 كيف ترععّار عن حّعك  سفتسة -21
يرنيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر،  9

1106 
   ي ة الدتسترة

 نسرا   سلسفت ة وذ  -20
يرنيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر،  06

1106 
   ي ة الدتسترة

 حكذية طذولة الهذند -21
يرنيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر،  01

1106 
   ي ة الدتسترة

 شمسة ةواتب -26
يرنيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر،  05

1106 
   ي ة الدتسترة

 تر نه ليسذ  عك -21
يرنيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر،  06

1106 
   ي ة الدتسترة

 تبر األةبعة و تةبعين -25
يرنيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر،  11

1106 

،   ي ة الدتسىترة
 ىىىىىىى  ة الكذتىىىىىىىب 
علىىىىىىىىىىىىىىى   ر ىىىىىىىىىىىىىىىس 

 ال يسعرك

 .هزيمتيذ األكيد 2 ذب ال ذة   -26
يرنيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر،  10

1106 
   ي ة الدتسترة

27- 
 ىىىىىىىىىىىىهداؤنذ تبيىىىىىىىىىىىىذم األحىىىىىىىىىىىىفي 

 الصغير 

يرنيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر،  16
1106 

   ي ة الدتسترة

  ذكلهذ  ذكلهذ -22
يرنيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر،  17

1106 
   ي ة الدتسترة

  س العيد ت و ك ت ذ يلك -29
يرنيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر،  12

1106 
   ي ة الدتسترة

 المشهد العميق -91
يرنيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر،  19

1106 
   ي ة الدتسترة

90- 
تزييىىف الرا ىىس  سلسىىل دو ييىىر 

  ثذال  

يرنيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر،  61
1106 

   ي ة الدتسترة

 فذهمين العيد للط -91
يرليىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر،  6

1106 
   ي ة الدتسترة

 عيتر ال ذةل تبر تسيف -96
يرليىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر،  1

1106 
   ي ة الدتسترة
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 توالد ال فل -91
يرليىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر،  5

1106 
   ي ة الدتسترة

95- 
الع ىىىىث عىىىىىن العطىىىىل الشىىىىىععه 

 و سلسل األتسطرة 

يرليىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر،  01
1106 

   ي ة الدتسترة

 هّيذ إل  اال تعذك -96
يرليىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر،  00

1106 
   ي ة الدتسترة

  انق إل  إل  إل  -97
يرليىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر،  01

1106 
   ي ة الدتسترة

 حكذية  ياذةك األتسرد -92
يرليىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر،  06

1106 
   ي ة الدتسترة

 الشراةا تقذتل وال تيهزي -99
يرليىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر،  07

1106 
   ي ة الدتسترة

011- 
ال كىىىىىىم  عقليىىىىىىة جمهىىىىىىرة تىىىىىىر  

 القدي

يرليىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر،  02
1106 

   ي ة الدتسترة

 تصيس انقف ذ  نذج ذ  كيف  -010
يرليىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر،  09

1106 
   ي ة الدتسترة

  رتسم ال ب ال يذهه -011
يرليىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر،  11

1106 
   ي ة الدتسترة

  ّح و شط  -016
يرليىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر،  10

1106 
   ي ة الدتسترة

 حكذية فرق المقعد الخشعهّ  -011
يرليىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر،  11

1106 
   ي ة الدتسترة

 ن ن واأل يذي -015
يرليىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر،  15

1106 

 ،  ي ة الدتسىترة
 ىىىىىىى  ة الكذتىىىىىىىب 
علىىىىىىىىىىىىىىى   ر ىىىىىىىىىىىىىىىس 

 ال يسعرك

 اتستكمذال  عن األ يذي -016
يرليىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر،  16

1106 
   ي ة الدتسترة

 تعرال األشر  األعدام -017
يرليىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر،  17

1106 
   ي ة الدتسترة
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م -012  إّيذكم و ال نغق
يرليىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر،  12

1106 
   ي ة الدتسترة

 حكذية  راطٍن يريد -019
يرليىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر،  60

1106 
   ي ة الدتسترة

001- 
 ذلكذكىىىىىىىىىىىىىذو تسىىىىىىىىىىىىىي هم  ىىىىىىىىىىىىىذنر  

 االنتخذ ذت

تلسىىىىىىىىىىىىىىىطأ،  0
1106 

،   ي ة الدتسىترة
 ىىىىىىى  ة الكذتىىىىىىىب 
علىىىىىىىىىىىىىىى   ر ىىىىىىىىىىىىىىىس 

 ال يسعرك

000- 
كيىىىف تكىىىر  اجتمذعّيىىىذ   ىىىد  ىىىذ 

 تقدة

تلسىىىىىىىىىىىىىىىطأ،  1
1106 

   ي ة الدتسترة

 ةوحه  ميذشيرو  -001
تلسىىىىىىىىىىىىىىىطأ،  1

1106 
   ي ة الدتسترة

006- 
ثفثىة حلىىرل تسىريعة لألو ىىذا 

 المريعة

تلسىىىىىىىىىىىىىىىطأ،  7
1106 

   ي ة الدتسترة

  لم  و حيير  -001
تلسىىىىىىىطأ،  01

1106 
   ي ة الدتسترة

 حييمذ تكر   تيذ وذ   -005
تلسىىىىىىىطأ،  05

1106 
   ي ة الدتسترة

 حكذية العررقف -006
تلسىىىىىىىطأ،  16

1106 
   ي ة الدتسترة

 عن ل مة العيد القذدي -007
تلسىىىىىىىطأ،  15

1106 
   ي ة الدتسترة

 ا شرق ي تليذ  عذك -002
 تلسىىىىىىىطأ، 19

1106 
   ي ة الدتسترة

009- 
برطعىىىىة ز ىىىىذ  و برطعىىىىة هىىىىلم 

 األيذي

تسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىعتمعر،  5
1106 

   ي ة الدتسترة

  أ بدك الله يشترو  -011
تسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىعتمعر،  2

1106 
   ي ة الدتسترة

 عل  هذ ا نتذه  االنتخذ ذت -010
تسىىىىىىىىىىىىىعتمعر،  15

1106 
   ي ة الدتسترة



98 

 

 حرل نذهض حتر -011
تسىىىىىىىىىىىىىعتمعر،  16

1106 

،   ي ة الدتسىترة
الكذتىىىىىىىب  ىىىىىىى  ة 

علىىىىىىىىىىىىىىى   ر ىىىىىىىىىىىىىىىس 
 ال يسعرك

  ذ  عد العيف الل اه -016
تسىىىىىىىىىىىىىعتمعر،  12

1106 
   ي ة الدتسترة

 الخروج  ن زاوية اللري -011
تكتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىربر،  1

1106 
   ي ة الدتسترة

 احتيذج فه المقه  -015
تكتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىربر،  1

1106 
   ي ة الدتسترة

لق  -016 شن   ذ إلهق دن
تكتىىىىىىىىىىىىىىىىربر،  01

1106 
   ي ة الدتسترة

 ت دث  عكحكذية  د  -017
تكتىىىىىىىىىىىىىىىىربر،  06

1106 
   ي ة الدتسترة

 هذ هه فلسطين ت ذ ك .. -012
تكتىىىىىىىىىىىىىىىىربر،  19

1106 
   ي ة الدتسترة

019- 
الييعىىىىىىىىىة المليذنىىىىىىىىىة و الييعىىىىىىىىىة 

 اله يذنة

تكتىىىىىىىىىىىىىىىىربر،  60
1106 

   ي ة الدتسترة

 ال ذهز هر ال شل -060
نىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرفمعر،  6

1106 
   ي ة الدتسترة

 ت ليل تسيذتسه 131-
نىىىىىىىىىىىىىىىرفمعر،  06

1106 

،   ي ة الدتسىترة
 ىىىىىىى  ة الكذتىىىىىىىب 
علىىىىىىىىىىىىىىى   ر ىىىىىىىىىىىىىىىس 

 ال يسعرك
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