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" الرسوم الرياضية الساخرة على موقع فيسبوك وعالقتها بنمو 

 ظاهرة التعصب الرياضي لدي اجلمهور"

 دراسة تطبيقية

 *د. اسماعيل عبد الرازق الشرنوبي

 المستخلص

فيسبوک انتشار الرسوم والصور  شهدت شبکات التواصل االجتماعي وبخاصة موقع

لت جمهوراً عريضاً من المتابعين والمتفاعلين مع هذه الرسوم، ونظراً  َشک ِّ ساخرة، و ال

للنمو المتزايد للرسوم الساخرة على موقع فيسبوک في السنوات األخيرة، باإلضافة إلى 

وقع م تعدد أشکال ومضامين تلک الرسوم، والتفاعل المستمر والمتزايد من مستخدمي

فيسبوک مع هذه الصفحات، تسعى الدراسة الحالية إلى رصد وتحليل الرسوم الرياضية 

الساخرة عبر موقع الفيسبوک، والکشف عن العالقة بين تعرض الجمهور لهذه الرسوم 

الرياضية الساخرة ونمو ظاهرة التعصب الرياضي، وقد اعتمدت الدراسة على منهجا 

لي، باإلضافة إلى المنهج المقارن، کما استخدمت الدراسة المسح بشقيه الميداني والتحلي

  مفردة من جمهور 450أداتي تحليللل المضللللللمون واالسللللللتبيللان على عينللة قوامهللا 

 -المسللللتخدمين لهذه الصللللفحات، وقدانتهت الداسللللة إلىن أن الصللللفحتين محل الدراسللللة

لى قهماعاسلللللتخدمتا المصلللللکلحات التهکمية واالسلللللتهزااية واأللفاظ الخارجة في تعلي

الرسللللللوم الرياضللللللية السلللللللاخرة، کما أظهرت النتااج أن تينيرات تعرض المبحونين 

سلبية، وقد ظهر ذلک في تصدر  ساخرة جاءت أغلبها تينيرات  للصفحات الرياضية ال

تينيرات تعرض  مة الفرا المنافسلللللللة لفريقها مقدمة  بالفرم بهزي شللللللعور المبحونين 

يرها من التينيرات التي تعبر عن التعصللب المبحونين للرسللوم الرياضللية السللاخرة وغ

 الرياضي لدى المبحونين.

الرسللللوم الرياضللللية السللللاخرة، التعصللللب الرياضللللي، صللللفحات الكلمات المفتاحية : 

 الفيسبوک، الجمهور
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Sports satirical cartoons on Facebook and its 

relationship to the growth of sports fanaticism among 

the public 

 "An Empirical Study” 
 

Dr. Ismail A. El- Sharnoby* 

Abstract 

Social networks, especially Facebook, have witnessed the spread 

of satirical cartoons, and formed a wide audience of followers and 

interacting with these cartoons, and due to the increasing growth 

of satirical cartoons on Facebook in recent years, in addition to the 

multiplicity of forms and contents of these cartoons, and the 

continuous and increasing interaction of Facebook users with 

These pages, the current study seeks to analyze sports satirical 

cartoons on Facebook, and to reveal the relationship between 

public exposure to these satirical sports cartoons and the growth 

of the phenomenon of sports intolerance. Content analysis and 

questionnaire based on a sample consisting of "450"idividual from 

the audience of users of these pages. The study concluded to a 

number of results as follow: That the two pages under study - they 

used sarcastic and ridiculous terms and external words in their 

commentary on the sports satirical cartoons, The results also 

showed that the effects of the respondents' exposure to the satirical 

sports pages were mostly negative, and this was evident in the 

respondents ’feeling of joy in defeating their competing teams, 

introducing the effects of the respondents’ exposure to the satirical 

sports drawings and other effects that express sports intolerance 

among the respondents... 

 Keywords: sports satirical cartoon, sports fanaticism, Facebook 

pages, audience. 
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 مقدمة 

ين تحوالً نبيراً في بيئة المسللتخدمتيتي أهمية الشللبتات االجتماعية في نونها أثدنت     

لمنصلللللللات اإلعالم الجديد من ثيا تصلللللللدرها مقدمة المنصلللللللات اإلعالمية الجديدة 

مليار يستخدمون  3,800ثصاايات إلى أن هناك مايقرب من استخداماً؛ ثيا تشير اإل

، م2019العام المنصللللرم عن  %9م وذلك بزيادة 2020الشللللبتات االجتماعية في عام 

من ثيا نمو عدد مسلللتخدمي الشلللبتات االجتماعية عن  12مصلللر المرتبة وقد اثتلت 

، نما بلغ متوسللللل  عدد السلللللاعات التي يقضللللليها %7،3العام الماضلللللي بنسلللللبة بل ت 

سللاعتين وسللبع وخمسللون دقيقة يومياً، نما  2،57مسللتخدمو هذه الشللبتات يوميا ثوالي 

شير س ت ستخداماً صات االجتماعيبوك مقدمة المنالنتااج إلى تصدر الفي ؛ ثيا ة األنثر ا

 (1)مليار مستخدم. 2،5عالا مايقرب من بلغ مستخدمي موقع فيسبوك على مستوى ال

وقد شلللهدت شلللبتات التواصلللل االجتماعي وبخاصلللة موقع فيسلللبوك انتشلللار الرسلللوم   

سية واالقتصادية والرياضية وغيرها، بل  سيا ساخرة على نافة األصعدة ال والصور ال

لت جمهوراً عريضاً من المتابعين والمتفاعلين مع هذه الرسوم الساخرة سواء تلك  وَشت ِّ

أو نما يکلق عليه بعض رواد  «التوميتس»الرسللوم والصللور السللاخرة المعروفة ب لللللللل

 ، ليعبروا عن مشانلها على طريقة التوميديا السوداء.«الميمز»السوشيال ميديا 

وعلى الرغا من نون هذه الرسوم الساخرة تعد أداة من أدوات التنفيس لدى مستخدمي   

 والصفحاتالشبتات االجتماعية أو شتالً من أشتال الفتاهة والمرم إال أن هذه الرسوم 

الساخرة قد تتعدى هذا االمر فتصير شتالً من أشتال النقد االجتماعي أو السياسي من 

جانب المسلللتخدمين، أو أداة من أدوات نشلللر نقافة التعصلللب السلللياسلللي أو الرياضلللي 

 وغيرها من أشتال التعصب جراء التعرض لهذه الرسوم والصور الساخرة.

رة على موقع فيسللللبوك في السللللنوات األخيرة، ونظراً للنمو المتزايد للرسللللوم السللللاخ  

باإلضلللافة إلى تعدد أشلللتال ومضلللامين تلك الرسلللوم، والتفاعل المسلللتمر والمتزايد من 

ليل رصد وتح، تسعى الدراسة الحالية إلى بوك مع هذه الصفحاتدمي موقع فيسمستخ

 العالقة بين تعرض والتشلللف عن، موقع الفيسلللبوكالرياضلللية السلللاخرة عبر الرسلللوم 

 التعصب الرياضي. ونمو ظاهرةلجمهور لهذه الرسوم الرياضية الساخرة ا

 الدراسات السابقة:

 قسا الباثا الدراسات السابقة المرتبکة بموضوع الدراسة إلى محورين أساسينن

 :اسات التي تناولت الرسوم الساخرةالمحور األول: الدر

ن على الفيس بوكاهتمت عدد من الدراسااات بر ااد المنااامين السااياسااية الساااخرة 

العالقة بين المضامين إلى التعرف على  (2)(م2020سالمي أسعيداني دراسة)  فسعت

السياسية الساخرة عبر شبتات التواصل االجتماعي ومتابعتها فيما تقدمه من معلومات 

 إلى تينر الشللباباء الواقع السللياسللي العام، وانتهت على وعي الشللباب وتصللوراته إ 
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نا جالل هإليها دراسة ) توصلتبالمضامين السياسية الساخرة، وهي النتيجة ذاتها التي 

بين التعليقات على الرسلللللوم السلللللاخرة نانت شلللللتالً من أشلللللتال ( 3)(م2020عبدالاله 

المشللارنة السللياسللية على الرسللوم السللاخرة من خالل عرض هرااها ووجهات نظرها 

لي لمياء عإليها دراسة ) انتهتنفسها التي ثول الموضوعات السياسية، وهي النتيجة 

دوافع تعرض شللباب الصللعيد للرسللوم السللاخرة التي  أبر بين  (4)(م2019عبدالحميد 

 نتعرض القضلللايا السلللياسلللية أن هذه الرسلللومات تقدم لها معلومات سلللياسلللية يريدو

 رمعرفتها، وأنها تعبر عن هرااها السلللللياسلللللية بمنتهى الحرية، ومعرفة ومتابعة األخبا

بينما سللللعت دراسللللة والقضللللايا السللللياسللللية القومية والعالمية بشللللتل سللللاخر وخفيف، 

(Eemeli Hakoköngäs et al 2020 )(5 ) إلى التعرف على دور  الميمز  في

 426ن خالل تحليل التواصللللل بين مجموعتين من اليمين المتکرف في فنلندا، وذلك م

 2015بين عامي  Soldiers of Odinو  Finland Firstبواسللکة ميمز تا نشللرها 

لفها المحتويللات واألشللللللتللال والوظللااف البالغيللة التي يتا  الفيسللللللبوكعلى  2017و

دور ز  تتوصللليلها عبر تلك الميمز، وأظهرت نتااج الدراسلللة أن محتويات تلك  الميم

، واألساطير، والرمو ، واألخبار، والشعارات، ثول ستة مواضيعن التاريخ، والفتاهة

وعات إلى تفسللللير ماضو بکولي متخيل إلضللللفاء الشللللرعية للقضللللية نما تهدف المجم

القومية، وإلنارة ال ضللب األخالقي والتراهية تجاه الالجئين، وتشللجيع أتباع الحرنات 

 Mia Moody-Ramirez & Andrew Bسللعت دراسللة)، في ثين على القتال

Church 2019)(6)  ات االنتخاببوك خالل تحليل الصللفحات السللاخرة على الفيسللإلى

م للتعرف على صللللورة نلينتون وترامب على الفيسللللبوك، 2016الرااسللللية األمريتية 

وانتهت الدراسللللة إلى أن صللللورة ترامب ونلينتون جاءت سلللللبية، نما نشللللفت نتااج 

التحليل أن الصللللللفحات السللللللاخرة التي تناولت نلينتون رنزت على فضلللللليحة بريدها 

ساخرة التي تناولت ترامب على وعود اإللتتروني ونروتها، بينما رنزت الصفحا ت ال

وغالبًا ما يرنزون على تسريحة شعره ومالمحه  -ثملته االنتخابية ومظهره الجسدي 

مد نورهان محمد أحالجسدية ولون بشرته، وتتفق نتااج هذه الدراسة مع نتااج دراسة )

بها لوالتي توصلللت إلى أن الصللفات التي عتسللتها الرسللومات السللاخرة أغ (7)(م2016

صفات سلبية، نما أظهرت نتااج الدراسة ثرص عينة الدراسة على متابعة الرسومات 

أسااااماء م ااااطفى ) بينما اهتمت دراسللللة السللللاخرة على مواقع التواصللللل االجتماعي،

بالتعرف على الدور الذى يؤديه فن التاريتاتير فى تشللللللتيل  (8)(2018محمود أحمد 

ايا السياسية المتمثلة فى قضايا الحريات وقضفها واستيعاب الشباب المصرى للقضايا 

الديمقراطية، وتوصلت إلى تع لللل للللدد الوس لللل للللاا  المستخدمة في عرض األطروثات 

السلللللياسلللللية السلللللاخرة بين الرسلللللومات بيد الفنان والمزا بين الصلللللور الفوتوغرافية 

والمرنبة مع المضمون والنصوص المتتوبة فق  ومقاطع الفيديو، باإلضافة إلى تنوع 

وك، بعرض المضلللامين السلللاخرة على الفيسللل مسلللتوى الل ة المختلفة المسلللتخدمة في

باإلضللللافة إلى جاذبية الصللللفحات السللللياسللللية لعينة الدراسللللة، وتفاعلها مع مضللللامين 

صفحات التاريتاتير الساخرة، نما أنبتت الدراسة تينير مضامين تلك الصفحات على 
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سيا شباب أو موقفها من القضايا ال ، وهي النتيجة ذاتها التي توصلت سيةوجهة نظر ال

والتي نشفت تنوع أساليب عرض  (9)(م2016ساره محمود عبدالعزيز إليها دراستي )

المواد السللياسللية السللاخرة عبر فيسللبوك مابين أسلللوب تقديا عنوان مع مادة متتوبة أو 

مصورة وأسلوب وضع مادة متتوبة أو مصورة، نما تعددت الوساا  المستخدمة في 

المواد السللياسللية السللاخرة من المسللئولين السللياسلليين بين الصللور الفوتوغرافية  عرض

والمرنبة مع مضللمون والرسللومات مع مضللمون والنصللوص المتتوبة فق ، ودراسللة 

والتي نشللللفت تعدد طرا تفاعل  (10)(م2015ساااالوم محمد أحمد أبوالعال الشااااري  )

م عت ل ة التعليق المسللتخدالمبحونين مع الرسللوم السللاخرة في هذه الصللفحات، نما تنو

في الرسلللوم السلللاخرة مابين اسلللتخدام اللهجة العامية، واسلللتخدام الل ة العربية، والل ة 

ما رصلللللللدت دراسلللللللة) عامية واإلنجليزية، بين  Vasilikiاإلنجليزية، والمزا بين ال

Plevriti 2018)(11 )  التعرف على دور الميمز  في الهجلللاء والنقلللد من قبلللل

مها نيداة فعالة في النقد السللياسللي وتينيرها على عملية مشللارنة المسللتخدمين واسللتخدا

المواطنين، وتوصللللللت نتااج الدراسلللللة أن الشلللللباب أنثر اسلللللتخداماً  للميمز  وأنها 

يسللللللتخدمونها نيداة للنقد السللللللياسللللللي، نما أظهرت النتااج أن منتجي الميمز  ها من 

لحياة الذات والتعبير عن ايقومون بمشلللارنتها وأنها ينتجون بسلللبب دوافع التعبير عن 

 Marc Owenدراسلللللللللة)الواقعيلللة، وهي النتيجلللة ذاتهلللا التي انتهلللت إليهلللا 

2018Jones)(12)  بين وسللاال التواصللل االجتماعي سللهلت ظهور أشللتال جديدة من

نوًعا مناسلللبًا فيما يتعلق  الهجاء الهجاء في البحرين، نما أن األشلللتال السلللاخرة جعلت

باإلنتاا الثقافي الثوري والمجال العام، وهي ذات النتيجة التي انتهت إليها دراسلللللللة 

(Roberto2015)(13 ) بين األخبار السللاخرة تعمل على تعبئة وتحريك الجمهور، نما

أظهرت أن تلك األخبار تقدم تشللخيصللاً ألوجه القصللور، بل وأصللبحت مظلة تعبر عن 

 التقنية والثقافية واالجتماعية المحيکة بالمتلقينالت يرات 

بينما ر اادت بعا الدراسااات عاللة الرسااوم الساااخرة بت ااورات الوال  واألحدا  

تصلللللورات  (14)(م2020رالال أحمد محمد عبدالوهاب ) الجارية، فر ااااادت دراساااااة

باب  لذات وعلى اآلخرين في الشلللللل مدرنة للتنمر اإللتتروني على ا تينيرات ال ثول ال

ضلللوء نظرية الشلللخل الثالا، وتينير الصلللفحات السلللاخرة على  يادة ظاهرة التنمر 

سة إلى أن المبحونين يرون أن وساال التواصل االجتماعي  اإللتتروني، وانتهت الدرا

أثد أسلللباب التنمر اإللتتروني، نما أنها سلللاعدت على نشلللر الشلللااعات، نما أظهرت 

الساخرة على مواقع التواصل االجتماعي، تصدر القضايا السياسية مقدمة المنشورات 

التعرف على  (15)(م2019أساااماء عبدالعزيز م اااطفى أحمد) بينما اسلللتهدفت دراسلللة

دور السللخرية على مواقع التواصللل االجتماعي وعالقتها بتصللورات الجمهور للواقع، 

وانتهت إلي استخدام الفيسبوك نمنصة معبرة في المقام األول عن اهتمامات الجمهور 

کلعاتها، وقاعدة مهمة لتبادل األفتار مع جماهير نبيرة نانت معزولة في وقت ما، وت

نما أظهرت الدراسللللللة أن نمة تترار في طرم الصللللللور النمکية عن فئات اجتماعية 

معينة، وتبن ت الصللللفحة مواضلللليع متعددة وقضللللايا مختلفة، وعرضللللتها في العديد من 



174 

اخرة )ميمز(، في ثين اهتمت دراسة البوستات من مقاطع فيديو مصحوبة بتعليقات س

بلالتعرف على ملدى تعرض الشللللللبلاب  (16)(م2018أميماة أحماد رمناااااااان محماد )

للرسللللللومات السللللللاخرة عبر صللللللفحات الفيسللللللبوك وتينير هذا التعرض على ر يتها 

لألثداث الجارية، وانتهت الدراسلللللة إلى وجود عالقة ارتباطية طردية دالة إثصلللللااياً 

سومات الساخرة على صفحات الفيسبوك وتشتيل اتجاهاتها بين تعرض المبحونين للر

نحو األثداث الجارية، نما انتهت الدراسللللللة إلى وجود فروا بين اإلناث والذنور في 

 Li Huangمسللللتوى تعرضللللها للرسللللومات السللللاخرة، بينما اسللللتهدفت دراسللللة )

تينير التعرض للمادة السللللللاخرة على االبتتار ومسللللللتوى الصللللللراع بين  (17)(2015

شللخاص، وانتهت الدراسللة إلى أن المادة السللاخرة تحفز التفتير المجرد لدى نل من األ

صللللانعيها ومسللللتقبلها، نما أنها تؤدي إلى  يادة مسللللتوى الصللللراع بين المتلقين، نما 

أظهرت نتااج الدراسة أنه نلما نان مصدر السخرية مونوقاً به من جانب المتلقي نلما 

 تزداد االبتتارية.

 ي: الدراسات التي تناولت التع ب الرياضي :المحور الثان

اهتمت عدد من الدراسات بر د العاللة بين التعرض للموال  اإللكترونية الرياضية   

أحمد )بالتع ب الرياضي فاستهدفت دراسة ماووسائل التوا ل االجتماعي وعاللته

التعرف على وساال التواصل االجتماعي  (18)(2020عزت من ور السيد عبدالرحمن 

وعالقتها بمظاهر التعصللب الرياضللي لدى مشللجعي بعض أندية نرة القدم في مصللر، 

وانتهت الدراسللللة إلى أن وسللللاال التواصللللل االجتماعي أثد الکرا الناجحة في التينير 

من أها أدوات ثلللدوث التکورات في األثلللداث  هلللاعلى الجملللاهير، نملللا أظهرت أن

التعرف على  (19)(م2019عليه هشااام جمال الدينبينما اسللتهدفت دراسللة ) الرياضللية،

أسللللباب تعرض المراهقين للصللللفحات الرياضللللية، ورصللللد بعض مظاهر التعصللللب 

سة إلى تصدر هدف  إنارة الجمهور ”الرياضي التي يقوم بها المراهقون، وانتهت الدرا

ن ااج أا أظهرت النت، نمنشللر المعلومات بالصللفحات الرياضلليةمقدمة أهداف ” المنافس

جاءت في صللدارة أسللباب التعصللب الرياضللي التي ظهرت ”المنشللورات المثيرة للجدل

في  ”تعصلللب اإلعالميين الرياضللليين”في الصلللفحات الرياضلللية، نما أنبتت النتااج أن 

من وجهة نظر المراهقين، في  مقدمة أسللباب تفشللي التعصللب في الصللفحات الرياضللية

إلى التعرف على ر ية  (20)(2017د أحمد النجار ساااامي الساااعيسلللعت دراسلللة )ثين 

الشللللباب الجامعي لدور صللللحافة المواطن تجاه ظاهرة التعصللللب الرياضللللي، وانتهت 

الدراسة إلى أن أها مظاهر سلوك التعصب الرياضي عبر أشتال صحافة المواطن هي 

هجوم بعض الجماهير من خالل منشلللوراتها عبر صلللفحاتها الشلللخصلللية ضلللد الفرا 

نما أظهرت النتااج أن صحافة المواطن لا تسها في خلق الوعي تجاه ظاهرة األخرى، 

التعصب الرياضي بالشتل التافي، بل أنها تتسبب في تضليل الجهات األمنية من خالل 

مشارنة األخبار غير الصحيحة عن ثاالت التعصب الرياضي، وهي ذات النتيجة التي 

بين وس للللللاال اإلع للللللالم  (21)(Young Name Chung 2017)انتهت إليها دراسة 
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ألش لللتال  الجدي لللد نان له لللا دور نبي لللر في انتش لللار التعص لللب، وممارس لللة الجماهي لللر

عل للي األث للداث الرياضي للة الت للي ترنيزه للا مختلف للة م للن التعص للب الرياض للي، بس للبب

الرياضي للة، ونش للرها لفيديوه للات  تثي للر الخ للالف والعن للف ب للن الجماهي للر في البيئ للة

ـاروق ، بع ض أث داث العن ف الرياض ي ويتحت  ـ ـد ف ـ ـة)أحم بينما استهدفت دراسـ

التع لل للرف عل لل للي دور اإلع لل للالم في نش للر نقاف للة التس للامح ونب للذ  )22()2016رضـااـااوان

اإلس للتراتيجيات اإلعالمي للة لمواجه للة ه للذه  أبر العن للف والتعص للب، والتع للرف عل للي 

ه ان نش ر أبر مظاه ر للعن ف والتعص ب  الظاه رة، وتوصل ت الدراس ة إل ي وج ود

خک للاب التراهي للة، وقولب للة المعلوم للات، االهتم للام بقضاي للا بذاته للا وإغف للال قضاي للا 

أخ ري، الترني ز عل ي ش خصيات تح ض عل ي العن ف والتعص ب، نما أش ارت نتااج 

 الت  ي تح  د م  ن ظاه  رة التعص  ب، نالضب    اإلستراتيجياتالدراس ة إل ي بع ض 

وااللت للزام بمواني للق الش للرف اإلعالمي للة، واثت للرام الذات لل للي للوس لل لليلة اإلعالمي لل للة، 

  ن النش ر وت داول المعلوم ات. يقوان

اهتمت بعا الدراسااات بر ااد العاللة القوانين الرياضااية واالسااتثمار الرياضااي بينما 

إلى  (23)(2020سااامم محمد عبداليني دراسللة ) فسللعتياضااي، وعاللته بالتع ااب الر

قضللايا االسللتثمار الرياضللي العربي في مصللر، ورصللد العالقة بين  أبر التعرف على 

التعرض لهذه المضلللللامين ونمو ظاهرة التعصلللللب الرياضلللللي لدى الجمهور، وانتهت 

الدراسلللة إلى أن تناول المواقع اإللتترونية لقضلللايا االسلللتثمار أدى إلى  يادة التعصلللب 

ياضلللللي قيام بعض الرياضلللللي، نما أظهرت النتااج أن من بين أسلللللباب التعصلللللب الر

المسللتثمرين العرب بالتدخل في شللئون األندية الرياضللية، وأن االسللتثمارات الرياضللية 

 ,Heather Worthعلى فو  فريقها بالبکوالت، بينما اهتمت دراسة ) العربية تؤنر

Jing Jung and Karen Memillan2019)(24)  بالتشلللف عن هنار الحملة التي

ين انتهتوا القوانين الرياضلللية وقاموا بممارسلللة قامت بها الصلللين ضلللد األشلللخاص الذ

الش ب، ومدى عالقة ذلك بالنظام االجتماعي السااد، وقد انتهت النتااج إلى أن القوانين 

الرياضللية تا تفعيلها من خالل اتخاذ مجموعة من اإلجراءات ضللد الممارسللين للشللعب 

جتماعي السللااد ونمو والتعصللب، نا أظهرت نتااج الدراسللة وجود عالقة بين النظام اال

 John Williams andظاهرة الشلللل ب والتعصللللب، في ثين اسللللتهدفت دراسللللة )

Nicola 2019 Vannucci)(25)  ،رصلللللد ظاهرة التعصلللللب الرياضلللللي في إنجلترا

والتعصلللب الذي تسلللبب فيه بعض جماهير األلتراي في إيکاليا، وانتهت الدراسلللة إلى 

اهير اإلنجليزية وبخاصلللة األجيال ظهور أشلللتال متعددة للتعصلللب الرياضلللي بين الجم

الصلللاعدة،نما أظهرت نتااج الدراسلللة أن إيکاليا شلللهدت ثالة من التعصلللب الرياضلللي 

 نيفـاااان لاسـاااا  محمـااااود) بينما استهدفت دراس للللةعبر جماعات األلتراي الرياضية، 

االجتماعي ة والنفس ية المرتبک ة بظاه رة  التش ف ع ن بع ض المت ي رات)26()2016

وط را عالجه ا، ورص د العالق ة  الرياض ي، وأس باب وهن ار ه ذه الظاه رةالتعص ب 

النفس لللية نالع لللدوان  ب لللن التعص لللب الرياض لللي ل لللدي الش لللباب وبع لللض المت ي لللرات

وال ض لللب واالضکراب لللات النفس لللية واألف لللتار التس للللکية، ورص لللد الف لللروا بي للل لللن 
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 للل لللا لبع للل لللض العوام للل لللل المبحون للل لللن في مس للل لللتويات التعص للل لللب الرياض للل لللي طبق

الديموجرافي ل لة، وتوصل ل لت الدراس ل لة إل لي وج لود ف لروا ذات دالل لة إثصااي لة ب لن 

االجتماعي  ة والمس  توي التعليم  لي  المبحون ن فيم ا يتعل ق بالن وع والس ن والحال ة

وج للود ف للروا ذات دالل للة  وب لل للن التعص لل للب الرياض لل للي، نما أظهرت النتااج ع لل للدم

اي لللة ب لللن المبحون لللن م لللن ثي لللا المس لللتوي االجتماع لللي وظاه لللرة التعص لللب، إثصا

المبحون لللن  باإلضافة إل لللي وج لللود عالق لللة ب لللن االضکراب لللات النفس لللية ل لللدي بع لللض

سة) سعت درا ض لللللللي، في ثين   ,Dorian Schaopوظاه لللللللرة التعص لللللللب الريا

Marten Posma,Lisanne Jochem Tolsma 2015) (27 ) ظاه رة إل ي تقيي ا

ظاه  رة منتش  رة وغي  ر مرغ  وب  التعص ب في التناف س الرياض ي ال ذي أصب ح

محت وي بع ض البيان ات  فيه  ا في هوالن  دا، م  ن خ  الل دراس  ة تحليلي  ة لت کي  ة

في الفت لرة م لن  مب لاراة في البک لوالت الرياضي لة الت لي أقيم لت 4331والمعلوم لات ل ل

وق د أش ارت النتاا ج إل ي ترني ز ه ذا المحت وي عل ي بع ض  ،م2011وثت ي 2006

المخاط ر الخاص ة بالتعص ب، نما أوضحت النتاا ج أن المباري ات الت ي تم ت إقامته ا 

 .فت رة الظهي رة ش هدت تعصب ا أنب ر م ن المباري ات الت ي أقيم ت لي ال في

 التعليق على الدراسات السابقة:

البللاثللا على التراث النظري العلمي المتعلق بللالمحورين المرتبکين أسللللللفر اطالع 

 ارتباطاً ونيقاً بموضوع البحا والدراسة عن مجموعة من المؤشرات تتمثل في اآلتين

 أوالً: من حيث الشق النظري.

ة رسلوم الرياضلية السلاخرندرة الدراسلات التي تناولت الالدراساات العربية واألجنبية: 

بوك وعالقتها بنمو ظاهرة التعصلللللب الرياضلللللي؛ ثيا اقتصلللللرت بعض على الفيسللللل

الدراسات عالقة المضامين السياسية الساخرة بالمشارنة السياسية وذلك مثلن دراسة 

)أسااااااماء عبدالعزيز (، م2020هنا جالل عبدالاله )،(م2020سااااااالمي أسااااااعيداني )

)نورهان محمد أحمد  ،م(2016)سااااااره محمود عبدالعزيز  ،م(2019م اااااطفى أحمد

،  (Vasiliki Plevriti 2018)،  (2018)أسااماء م ااطفى محمود أحمد  م(،2016

(2018Marc Owen Jones) ،(Ramirez & Andrew B -Mia Moody

Church 2019 ) بينما سللعت بعض الدراسللات التي تناولت الصللفحات السللاخرة إلى

)أسااماء عبدالعزيز عالقة الصللفحات السللاخرة بتصللورات الجمهور للواقع مثل دراسللة 

بينما تکرقت بعض  ،م(2018)أميمة أحمد رمنااااان محمد ، م(2019م ااااطفى أحمد

الدراسللللللات للتشللللللف عن عالقة الصللللللفحات السللللللاخرة بالنقد االجتماعي ندراسللللللة 

(Roberto 2015) ،(Li Huang 2015 ،) في ثين اقتصرت بعض الداسات على

)سلوم محمد أحمد أبوالعال تينير الرسوم الساخرة على عالقة الرجل بالمرأة ندراسة 

بينما رنزت بعض الدراسات التي تناولت التعصب الرياضي على م(، 2015الشري  

)ساااامم محمد عبداليني  عالقة االسلللتثمار الرياضلللي بالتعصلللب الرياضلللي ندراسلللة
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بينما تکرقت أغلب الدراسللللات التي تناولت التعصللللب الرياضللللي على عالقة (، 2020

سيد  وساال التواصل االجتماعي بالتعصب الرياضي سة )أحمد عزت من ور ال كدرا

بينما تکرقت بعض الدراسات م(، 2019)عليه هشام جمال الدين، (2020عبدالرحمن 

)ساااامي ثول عالقة صلللحافة المواطن واالعالم الجديد بالتعصلللب الرياضلللي ندراسلللة 

)أحمــد فــاروق ، (Young Name Chung 2017)(، 2017السعيد أحمد النجار 

 ع لللن بع لللض المت ي لللراتبينما تناولت بعض الدراسات التشف (، 2016رضـاااـاااوان 

ـن لاس) دراس ة ک ة بظاه رة التعص ب الرياض يالجتماعي ة والنفس ية المرتبا ـ  نيف

 Dorian Schaop, Marten)(، بينماااا ركزت دراساااااااااة 2016 محمـااااااااااااود

Posma,Lisanne Jochem Tolsma 2015) ة التعص ب في ثول تقيي ا ظاه ر

سوم رفي ثين لا تتکرا الدراسات التي استند إليها الباثا إلى ال التناف للس الرياض للي،

بوك وعالقتها بنمو ظاهرة التعصب الرياضي؛ مما يشير الساخرة على الفيسالرياضية 

المعرفي وتثري المتتبلة  إلى إجراء دراسلللللللات إعالميلة عربيلة تضلللللليف إلى التراث

 العربية.

 ثانياً: من حيث الشق المنهجي:

اعتمدت بعض الدراسلللات التي اسلللتند اليها الباثا على منهج المسلللح بشلللقيه : المنهج

تحليلي، والبعض اآلخر اعتمد على منهج المسللللح بشللللقه الوصللللفي فق ، الوصللللفي وال

والبعض اآلخر اعتمد على المنهج المقارن إلى جانب منهج المسللللللح؛ في ثين يعتمد 

ى باإلضللللافة إل الباثا في هذه الدراسللللة على منهج المسللللح بشللللقيه الميداني والتحليلي

 المنهج المقارن.

التي اسلللللتند إليها الباثا على  -العربية واألجنبية -اعتمدت بعض الدراسلللللات : العينة

ب، بوك، أو فيديوهات على موقع يوتيولية سللواء نانت بوسللتات موقع الفيسللعينات تحلي

والبعض اآلخر اعتمد على عينة ميدانية سلللللواء من المراهقين أو الشلللللباب الجامعي أو 

قة قابالت متعم ما َجمالجمهور أو م لدراسلللللللات بين الع، بين ة ينتين التحليليلعت بعض ا

والميللدانيللة؛ في ثين يعتمللد البللاثللا في دراسللللللتلله على العينتين التحليليللة والميللدانيللة 

)الصللفحات السللاخرة لرصللد وتحليل الرسللوم الرياضللية السللاخرة على هذه الصللفحات، 

 والجمهور الذين يتعرضون للرسوم الرياضية الساخرة على الفيسبوك(.

لبحثية التي اسلللتخدمتها الدراسلللات التي اسلللتند إليها تنوعت األدوات ا: األدوات البحثية

الباثا ضلللمن التراث العلمي بين أداة تحليل المضلللمون في الدراسلللات التحليلية، وأداة 

االسلللللتبيان في الدراسلللللات الميدانية، باإلضلللللافة إلى أداة المقابلة المتعمقة، وقد تَنوعت 

اسللللللتخدمت أداة تحليل الدراسللللللات في اسللللللتخدامها لهذه األدواتن فبعض الدراسللللللات 

المضللللللمون فق ، والبعض اآلخر اعتمد على أداة االسللللللتبيان؛ في ثين جمعت بعض 

 تحليل المضلللمون، االسلللتبيان  وذلك وفقاً لکبيعة وأهداف نل  الدراسلللات بين األداتين
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دراسلللللة على ثدة، وترتتز هذه الدراسلللللة على أداتي االسلللللتبيان، وتحليل المضلللللمون 

 نيدوات لجمع البيانات.

تنوعت الدراسلللللات التي اسلللللتند إليها الباثا في توظيفها : اإلطار النظري المساااااتخدم

ية  ثا َرنىَزت على نظر با ها ال مد علي لدراسلللللللات التي اعت ية، فبعض ا ية العلم للنظر

نىَز على نظرية  الحضللور االجتماعي، االعتماد على وسللاال اإلعالم، والبعض اآلخر ر 

نىَزت بوإدارة المزاا عض الدراسللات على نظرية االسللتخدامات واالشللباعات، ، بينما ر 

في ثين َوظىفىت دراسلللات أخرى نظرية نراء الوسللليلة، بينما يعتمد الباثا في دراسلللتة 

 على نظرية االستخدامات واالشباعات .

أشللللارت إليه نتااج اإلثصللللاايات من ارتفاع نسللللبة  في ضللللوء ما :مشااااكلة الدراسااااة

 علىفة عامة وموقع فيسلللبوك بصلللفة خاصلللة( )بصلللمسلللتخدمي الشلللبتات االجتماعية 

مستوى العالا بصفة عامة وفي مصر بصفة خاصة؛ وعالوة على تزايد اعتمادها على 

مضامين هذه الشبتات، وفي ظل االنتشار الهاال للرسوم الساخرة على مواقع التواصل 

تالف خاالجتماعي التي تسل  الضوء على القضايا والمشتالت الخاصة بالمجتمع على ا

أشللتالها السللياسللية واالجتماعية والرياضللية، وماَخلىفته هذه الرسللوم السللاخرة من دوافع 

باثا أن الرسللللللوم  قد الثح ال فة المسللللللتويات، ف نا وتينيرات متجددة ومتنوعة على 

 المشللتالت التي لا تنل ثظاً في أبر الرياضللية السللاخرة على صللفحات الفيسللبوك أثد 

مع أهميته والنتااج المترتبة على تلك الرسللوم سللواء من البحا والدراسللة بما يتناسللب 

خالل دوافع التعرض أو اآلنار الناجمة عن تعرض مسلللتخدمي تلك الرسلللوم السلللاخرة 

ن دراسللللة  في لذا يمكن تحديد المشااااكلة البحثيةمن نمو ظاهرة التعصللللب الرياضللللي، 

ساليب عرضه ف ا، والتشطبيعة األفتار والتصورات التي تحملها الرسوم الساخرة وأ

وك بالرياضلللية السلللاخرة على موقع الفيسلللعن العالقة بين تعرض مسلللتخدمي الرسلللوم 

ونمو ظاهرة التعصللللب الرياضللللي، من خالل رصللللد دوافع تعرض الجمهور للرسللللوم 

ساليب الرياضية الساخرة على موقع الفيس بوك، ومدى تفاعلها مع الرسوم الساخرة وأ

ساخرة  تفاعلها، باإلضافة إلى التشف عن تينير تعرض الجمهور للرسوم الرياضية ال

 على نمو ظاهرة التعصب الرياضي.

 أهمية الدراسة 

 ها:أبرزتكتسب هذه الدراسة أهميتها من عدة جوانب 

النمو المتزايد السللتخدامات هذه الشللبتات االجتماعية على مسللتوى العالا بصللفة  .1

 م2020عامة، ثيا بل ت  يادة مسلللتخدمي مواقع التواصلللل االجتماعي في عام 

، م2019عن عام  %9مليون مسللللللتخدم بزيادة قدرها ثوالي  321 مايقرب من

ين  تخدموفي مصللر بصللفة خاصللة ثيا تشللير االثصللاايات إلى تزايد عدد المسلل

بزيادة قدرها  م2020مليون مستخدم عام  2،9للشبتات االجتماعية بما يقرب من 

 (28).م2019عن العام الماضي  7،3%
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تتتسلللللب هذه الدراسلللللة أهميتها من ثيا تصلللللديها ألثد الفنون الصلللللحفية وهي  .2

لبا أن  الرسلللوم السلللاخرة التي ظهرت وتکورت مع الصلللحف المکبوعة، نا ما

مع ظهور مايعرف  م2011لشللللللبتات االجتماعية مع مکلع ظهر هذا الفن على ا

بالربيع العربي واتخذ أسللماًء  التوميتس، الميمز ، مما يسللتدعي تسلللي  الضللوء 

 على هذا الفن.

تخدمي الشلللللبتات ترتتز أهمية هذه الدراسلللللة في نونها تعتمد تينير تعرض مسللللل .3

 ة التعصلللببوك( للرسللوم الرياضللية السللاخرة على نمو ظاهراالجتماعية )الفيسلل

الرياضلللي، وذلك في ظل التنامي السلللريع والمتزايد لهذه الصلللفحات على مواقع 

التواصللل االجتماعي في السللنوات القليلة الماضللية وارتفاع عدد المعجبين بها أو 

ستوجب الوقوف على هذه  المتابعين لها، أو ثتى أولئك المتفاعلين معها، وهو ماي

ئة اإل هذه البي ظاهرة وذلك في ظل  ثة التي تخکت ثدود القرية ال حدي عالمية ال

التونية الص يرة إلى ثدود الالمتان والال مان، وفي ظل تنامي ظاهرة التعصب 

 الرياضي بين مستخدمي الشبتات االجتماعية.

تيتي أهمية هذه الدراسلللة في نونها تمثل دليالً اسلللترشلللادياً يتيح للمسلللئولين تينير  .4

)الفيسللبوك( للرسللوم الرياضللية السللاخرة تعرض مسللتخدمي الشللبتات االجتماعية 

 على نمو ظاهرة التعصب الرياضي، وتقديا المقترثات للحد من هذه التينيرات.

 أهداف الدراسة:

تسللللللعى هذه الدراسللللللة إلى تحقيق هدف رايسللللللي يتمثل في  التعرف على الرسللللللوم   

الرياضية الساخرة عبر موقع الفيسبوك وتينيرها على نمو ظاهرة التعصب الرياضي ، 

 ويندرا تحت هذا الهدف مجموعة من األهداف الفرعية التاليةن

لمضلللللامين تحليل الرسلللللوم الرياضلللللية السلللللاخرة والتعرف على طبيعة األفتار وا 

 الرياضية التي تحملها تلك الرسوم.

 التشف عن المعاني التي تعتسها المضامين الرياضية الساخرة عبر تلك الصفحات. 

التعرف على دوافع اسلللللتخدام الجمهور للرسلللللوم الرياضلللللية السلللللاخرة على موقع  

 فيسبوك.

 رصد أبر  المضامين التي يحرص الجمهور على متابعتها في الصفحات الساخرة. 

رصللد مدى تفاعل الجمهور مع المضللامين الرياضللية السللاخرة وأسللاليبها تفاعلها  

 معها.

ب نمو التعصللالتشللف عن تينير تعرض الجمهور للرسللوم الرياضللية السللاخرة على  

 .الرياضي
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 تساؤالت الدراسة:

 تسعى هذه الدراسة لإلجابة على التسا الت اآلتية، وتتمثل فيمايلين

 –ومضمون الرسوم الرياضية الساخرة في الصفحات ماالخصاال العامة لشتل  

 محل الدراسة؟

ماطبيعة األفتار والمضامين الرياضية التي تحملها الرسوم الرياضية الساخرة عبر  

 محل الدراسة؟ -الصفحات

 ماالمعاني التي تعتسها المضامين الرياضية الساخرة عبر تلك الصفحات؟  

 ية الساخرة على موقع فيسبوك؟للرسوم الرياضما مدى استخدام الجمهور  

 للرسوم الرياضية الساخرة على موقع فيسبوك؟استخدام الجمهور ما دوافع  

رة لصفحات الساخماالمضامين الرياضية التي يحرص الجمهور على متابعتها في ا 

 على موقع فيسبوك؟

ما األسلللللاليب التفاعلية التي يسلللللتخدمها الجمهور في ثالة تفاعلها مع المضلللللامين  

 قدمة في هذه الصفحات؟الم

نمو ظاهرة التعصلللب للرسلللوم الرياضلللية السلللاخرة على  الجمهور تينير تعرضما  

 ؟ الرياضي

  :فروض الدراسة

 -طبقًا ألهداف البحا وتسا التة تتمثل فروض الدراسة فيما يلىن

نمو ظاهرة التعصلللللللب فروا ذات داللة إثصللللللااية بين المبحونين ثول  اليوجد .1

لرسللللوم الرياضللللية السللللاخرة تبعاً للمت يرات لتعرض جراء ال الرياضللللي بين الجمهور

 الديموغرافية.

فروا ذات داللة إثصللااية بين المبحونين ثول نوعية األسللاليب التفاعلية  اليوجد .2

 ً  للمت يرات الديموغرافية. المستخدمة ثول مضامين الرسوم الرياضية الساخرة تبعا

المبحونين للرسلللوم الرياضلللية السلللاخرة توجد عالقة ارتباطية بين معدل تعرض  .3

 .وتينيرها على نمو ظاهرة التعصب الرياضي

سة سات الوصفية  :نوع الدرا سة إلى الدرا  Descriptive Studiesتنتمي هذه الدرا

التي تسلللتهدف تصلللوير وتحليل وتقويا خصلللاال مجموعة معينة، وتسلللعى الدراسلللة 
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ة الفيسبوك وعالقتها بنمو ظاهر رصد الرسوم الرياضية الساخرة عبر صفحاتالحالية 

 التعصب الرياضي.

  الدراسة: منهجا

نظراً لکبيعة هذة الدراسلللة، والرغبة فى الحصلللول على ن Surveyمنهج المسااام  

بشااااااقيه  Surveyمنهج المساااااام  أنبر قدر من الدقة العلمية، فقد َوظىف الباثا

إجراًء علمياً يستهدف الحصول على البيانات والمعلومات  نونهالميداني والتحليلي 

ثول الظاهرة موضلللوع الدراسلللة، وفي إطار هذا المنهج قام الباثا بمجراء مسلللح 

على عينة من الصفحات الساخرة على الفيسبوك لتحليل مضمون عينة من الرسوم 

 الرياضللية السللاخرة، باإلضللافة إلى مسللح عينة من الجمهور مسللتخدمي الصللفحات

الرياضية الساخرة على موقع الفيسبوك من المصريين لرصد تينير تعرضها لهذه 

 .ظاهرة نمو التعصب الرياضيالصفحات على 

ن اعتمد الباثا على هذا األسلللوب إلجراء مقارنة بين الصللفحات األساالوب المقارن 

عن طريق تحليل  -محل الدراسللة –السللاخرة التي تحمل مضللامين رياضللية سللاخرة 

 الرسوم والتعرف على السمات العامة. شتل لتلك

 نأدوات الدراسة

 نمجالين التحليلي والميداني؛ باستخدام األدوات التاليةلتجم  هذه الدراسة بين ا

ساخرة تحليل المنمون:  .1 شقيه الوصفي واالستداللي لتحليل الرسوم الرياضية ال ب

حليل بت المنشلللورة على الصلللفحات السلللاخرة عبر الفيسلللبوك، وسلللوف يقوم الباثا

الرسوم الرياضية الساخرة من خالل تقسيمها إلى فئتين رايسيتنن فئات شتل الرسا 

 (؟ وفئات مضمون الرسا الساخر)ماذا قيل(؟كي  ليلالساخر )

قام الباثا باسللللللتخدام أداة االسللللللتبيان في إطار منهج المسللللللح؛ أداة االسااااااتبيان:  .2

ميا وقد قام الباثا بتص ة،الستکالع عينة من الجمهور المتابعين للصفحات الساخر

اسلللتمارة اسلللتبيان إلتترونية تضلللا عدداً من األسلللئلة التي تسلللعى إلى تحقيق أهداف 

بار قبلي  بمجراء اخت باثا  قام ال ية، و يدان لدراسلللللللة الم للتحقق من  Pre- Testا

صحتها وعرضها على الخبراء في مجال الدراسة، ومن نا تکبيقها على المبحونين 

 عينة الدراسة.

 يتمثل مجتمع الدراسة فينن م  الدراسةمجت

مجتمع الدراسللللة التحليلية يتمثل في الرسللللوم الرياضللللية السللللاخرة المنشللللورة على  (1

 صفحات الفيسبوك.

مجتمع الدراسة الميدانية يتمثل في مستخدمي الفيسبوك من الجمهور المتابع للرسوم  (2

 الرياضية الساخرة على الفيسبوك.
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في الدراسلللللة التحليلية على صلللللفحتين من الصلللللفحات ن اعتمد الباثا عينة الدراساااااة

شتل نبير، وتتمثل هات ساخرة ب شر الرسوم الرياضية ال ساخرة والتي تعتمد على ن ن يال

في   " و "فا اااال مال يعالمي"Asa7be Sarcasm Society "في الصللللفحتين 

 م.30/11/2020إلى  1/9/2020الفترة الزمنية من 

 نليةأسباب اختيار عينة الدراسة التحلي

مقدمة الصفحات الساخرة على في  -محل الدراسة -جاءت الصفحتان الساخرتان (1

 Asa7beبوك من ثيا عدد المتابعين؛ ثيا بلغ عدد المتابعين لصفحة  الفيس

Sarcasm Society    15  ،بينما بلغ عدد متابعي صفحة 474الف،  408مليون ،

 إجراء الدراسة الحالية. متابع ثتى 496الف،  586مليون،  6  فا ل مال يعالمي 

وقع اختيار الباثا على هاتين الصحفتين نعينة للدراسة التحليلية نظراً لما الثظه  (2

ً من ين الصفحتين الباثا أن هات من الصفحات الساخرة التي شهدت تفاعالً واسعا

مستخدمي الفيسبوك خاصة فيما يتعلق بنشر الرسوم الرياضية الساخرة، نما أن 

ية المنشورة بهاتين الصفحتين جاءت في مقدمة الرسوم الساخرة من الرسوم الرياض

ثيا نشرها على هاتين الصفحتين، نما أن المنشورات الخاصة بالرسوم الرياضية 

ً من المستخدمين سواء من  الساخرة على هاتين الصفحتين قد شهدت تفاعالً واسعا

 ثيا اإلعجاب أو التعليق أو المشارنة. 

 ( مفردة450ن تا تکبيق الدراسة الميدانية عل للى عين للة قوامه للا)يدانيةعينة الدراسة الم

بوك من سن للصفحات الساخرة على موقع الفيس م للن الجمه للور الم للصري الم للستخدم

، وذلك Snow Ball Samplingعام لللاً فينثر، باس لللتخدام أس للللوب ن لللرة ال لللثلج ١٨

 بمجتم ع الدراس ة م ن م ستخدميلعدم إمتانية الحصول على بيان أو ق وااا تف صيلية 

 لصريين، ثي ل ل لا ق ل ل لام الباث لل لل للا تلك الصفحات على موقع الفيس بوك م ل ل لن الم ل ل

اإلليتترونية في رساال خاصة على ثسابات  بمرس   ال راب     اس   تمارة االس   تبيان

بوك، وق للللام ب للللدعوة م للللستخدمي لصفحات الساخرة على موقع الفيسبعض مستخدمي ا

ك ال صفحات لإلجاب ة عل ى االس  تبيان، وطل  ب الباث  ا مم  ن يجي  ب عل  ى تل 

م   ستخدمين هخ   رين، ثت  ى  االس  تبيان إع  ادة إرس  ال ال  راب  الخ  اص ب  ه إل  ي

ت   ا اس   تتمال ع   دد االس   تجابات ال   صحيحة المکلوبة، عندها قام الباثا ب لق 

س ً كرة الثلجمام باإلجابة عليه، وتعتبر هذه الکريقة )االستبيان وعدم ال سلوبا  منهجياً ( أ

والمحددة سلفا في ضوء أهداف  ذا اعتبار، إذ يلب للللي المتکلب للللات والمع للللايير المعني للللة

 The الدراس للللة وفروض للللها، وم للللن ناثي للللة أخ للللرى ف للللمن األس لللللوب المرجع للللي

referrals method   د نبي ر مفه وم إط ار العين ة ف ي س حب العين ة ي شبه إل ى ث

 .(29)يتا توظيفه في سحب العينات العشوااية( ال ذي
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 (1جدول رل  )

 يوضم الخ ائص الديموجرافية للمبحوثين

 % ك الخ ائص الديموجرافية

 62.9 283 ذكر النوع

 37.1 167 أنثى

 100.0 450 االجمالي

 

 السن

 83.6 376 سنة.30يلى ألل من  18من 

 12.7 57 سنة 45يلى ألل من  30من 

 3.8 17 سنة 60يلى ألل من  45من 

 100.0 450 االجمالي

 

 

 المستوم التعليمي

 41.1 185 طالب

 6.4 29 مؤهل متوسط

 35.1 158 مؤهل جامعي

 17.3 78 دكتوراه( -مؤهل فوق الجامعي)ماجستير

 100.0 450 االجمالي

 

 محل اإللامة

 43.3 195 ري 

 56.7 255 حنر

 100.0 450 االجمالي

 

 الرياضي اإلنتماء

 84.2 379 أنتمي ألحد األندية

 15.8 71 ال أنتمي

 100.0 450 االجمالي

 تشير بيانات الجدول السابق يلى مايلي:

  ساخرة تصدر فئة الذنور مقدمة المبحونين الذين يتعرضون للرسوم الرياضية ال

، بينما جاءت فئة اإلناث في المرتبة الثانية %62.9المرتبة األولى بنسللللللبة بل ت 

 %37.1بنسبة بل ت 

  سللللللنة  30إلى أقل من  18تصلللللللدرت فئة المبحونين الذين تتراوم أعمارها من

مقدمة الفئات العمرية التي تتعرض للرسلللوم الرياضلللية السلللاخرة على صلللفحات 

راوم أعمارها ، بينما جاءت الفئة العمرية التي تت%83.6الفيسللبوك بنسللبة بل ت  

؛ في ثين جاءت %12.7في المرتبة الثانية بنسللللللبة بل ت 45إلى أقل من  30من 

سنة في المرتبة الثالثة  60إلى أقل من  45الفئة العمرية التي تتراوم أعمارها من 

، ويرجع %3.8من ثيا تعرضلها لهذه الرسلوم الرياضلية السلاخرة بنسلبة بل ت 

سللللللنة مقدمة  30أقل من  -18أعمارها من تصللللللدر الفئات العمرية التي تتراوم 

ت باعتبار أن أغلب مسللللللتخدمي الفئات العمرية األنثر تعرضللللللاً لهذه الصللللللفحا

بوك تتراوم أعمارها بين هذه الفئات العمرية، ثسا تشير اإلثصاايات أن الفيس

أعداد مسللللللتخدمي مواقع التواصلللللللل االجتماعي من المصللللللريين الذين تتراوم 

نة 24 -18أعمارها من  من فئة  %17،8من فئة اإلناث،  %12،1يمثلون  سلللللل

الذنور، وذلك من مجموع مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي في مصر، بينما 
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من فئة  %11،9سللللللنة مايقرب من  34 -25َمثىلت الفئة العمرية التي تتراوم بين 

من فئة الذنور، وذلك من إجمالي مسللللتخدمي مواقع التواصللللل  %21،2اإلناث ، 

سنة  ما  44 -35عي في مصر، بينما َمثىلت الفئة العمرية التي تتراوم من االجتما

من فئة الذنور، وذلك من إجمالي عدد  %10،5من فئة اإلناث،  %5،0يقرب من 

مليون  42مسللللللتخدمي مواقع التواصللللللل االجتماعي في مصللللللر والبالغ عددها 

 .(30)مستخدم

 ة عرضللون للرسللوم الرياضلليتصللدر فئة  طالب   مقدمة فئات المبحونين الذين يت

بينما جاء المبحونون  %41.1السللللاخرة على صللللفحات الفيسللللبوك بنسللللبة بل ت 

؛ في %35.1الحالصلللللون على  مؤهل جامعي  في المرتبة الثانية بنسلللللبة بل ت 

مؤهل فوا الجامعي)ماجستير، دنتوراه(  ين جاء المبحونون الحاصلون على  ث

ك ياضللية السللاخرة على الفيسللبوسللوم الرلثالثة من ثيا تعرضللها للرفي المرتبة ا

ل المبحونون الحاصلللون على  مؤهل متوسلل   ؛ في ثين ثى %17.3بنسللبة بل ت 

 .%6.4في المرتبة الرابعة بنسبة بل ت 

  نشللللفت نتااج الدراسللللة أن المبحونين الذين يقکنون  الحضللللر  جا وا في مقدمة

الرياضلللية السلللاخرة على الذين يتعرضلللون للرسلللوم  -عينة الدراسلللة –المبحونين 

، بينما ثل المبحونون الذين يسللللتنون %56.7صللللفحات الفيسللللبوك بنسللللبة بل ت 

 .%43.3 الريف  في المرتبة الثانية بنسبة بل ت 

  أظهرت نتااج الدراسللللة أن المبحونين الذين ينتمون إلى أندية رياضللللية جا وا في

ة الرياضللية السللاخرالذين يتعرضللون للرسللوم  -عينة الدراسللة –مقدمة المبحونين 

، بينمللا جللاءت فئللة المبحونين الللذين الينتمون إلى أنللديللة %84.2بنسللللللبللة بل للت 

 .%15.8رياضية في المرتبة الثانية بنسبة بل ت 

 يجراءات ال دق والثبات:

قام الباثا بمجراء االختبارات اآلتية للتيند من صدا ونبات االستمارتين، وتتمثل هذه 

 اإلجراءات فيمايلين

، (31)ياسهوهو أن يقيس االختبار أو المقياي ما أُعد لق: Validityأوالً: اختبار ال دق 

وللتحق ق م ن ص دا أدوات الدراس ة ت ا اعتم اد أس لوب ال صدا الظ اهري، وذل ك 

بع للرض أدوات الدراسة )تحليل المضمون، االستبيان( عل لل لل للى مجموع لل لل للة م لل لل للن 

لتقرير م دى ص الثيتهما  (32)النفس بالجامع   ات المصريةأس   اتذة اإلع   الم وعلا 

لتحقي للللق أه للللداف الدراس للللة، واستيفااهما لألسئلة التي يتکلبها البحا، وقدرتهما على 

تقديا اإلجاب ة عل ى ت سا التهما، واختب ار فروض ها، ومن نا القيام بمجراء التعديالت 

ح األدوات ف للللللللي صللورتها النهااية المکلوبة، في ضللوء هراء السللادة المحتمين، لتصللب

 صالحة للتکبيق.
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ن قام الباثا بمجراء اختبار قبلي السللتمارة االسللتبيان Pre Test ثانياً: االختبار القبلي

ساخرة قوامها) ( مفردة بما يمثل 45على عينة من المصريين المستخدمين للصفحات ال

المبحونين ألسلللللئلة  من إجمالي العينة، وذلك للوقوف على مدى فها واسلللللتيعاب 10%

االسلللللتمارة، وبناًء على نتيجة هذا االختبار قام الباثا بتعديل صلللللياغة األسلللللئلة التي 

 شتىلت غموضاً عند المبحونين ثتى تصبح قابلة للتکبيق بما يخدم أهداف الدراسة.

 ً ن ويقصللد به المونوقية، ولفح الثبات أسللاسللاً يشللير إلى Stability اختبار الثباتن ثالثا

الشيء بالنسبة للقياي، بمعنى الحصول على النتااج نفسها عند تکبيق األداة أنثر نفس 

وفي هذه الدراسة استخدم الباثا في الدراسة التحليلية  ،(33)من مرة على األفراد أنفسها

طريقة  الثبات عن طريق االتفاا  من خالل اختيار باثا إلعادة تحليل مضللللللمون 

، ونانت نسللللبة الثبات (34)ر الثبات مع باثا هخر الدراسللللة؛ ثيا أجرى الباثا اختبا

، وهي نسبة عالية تدل على وضوم المقياي بين المحللين، بينما اعتمد %90,9تساوي 

 ، Test and Re- testالباثا في الدراسللللة الميدانية على أسلللللوب إعادة االختبار 

 بعد مرور  -محل الدراسللللللة -ثيا قام الباثا بمعادة اختبار اسللللللتمارة االسللللللتبيان 

  مفردة التي أجريت عليها الدراسة القبلية 45أسبوعين من التکبيق األول  على عدد  

بارين  %10وهي تمثل  تااج االخت باط بين ن مل االرت نة، وبمجراء معا من إجمالي العي

وهي قيمة عالية تظهر نبات  0.91 األول، الثاني ، تبين وجود نسللللللبة ارتباط بل ت 

للقياي، وتؤند االستقرار، وعدم وجود اختالف نبير في إجابات  االستبيان وصالثيته

المبحونين على استمارة االستبيان، وبناًء عليه فمن نسبة التکابق في إجابات المبحونين 

 على استمارة االستبيان تسمح بصالثية االستمارة للتکبيق باإلضافة إلى تعميا نتااجها.

 مفاهي  الدراسة:

شتل اخرة: الرسوم الرياضية الس سيکة في ال ساخر يقوم بتوصيل فترة ب فن بصري 

عميقة في المضللللللمون، ويجمع بين الخ  واللون والظل إلى جانب التعليق، وإن نان 

نا أخرى يتا اسللللللتخدام  هناك في بعض األثيان رسللللللا فق  دون وجود تعليق، وأثيا

ثة ج الحديالنصلللوص الکويلة مع الرسلللا السلللاخر، ومع التکورات التتنولوجية والبرام

لى فن بوك التقتصر فق  عأصبحت الرسوم الساخرة عبر الفيس التي تتعامل مع الصور

ساخرة المصورة، فهو رسا ذا  شمل الصور فظهرت الرسوم ال الرسا، وإنما امتدت لت

مضلللمون سلللاخر يوظف الصلللورة لخدمة أهدافه، والتي يکلق عليها المسلللتخدمين عبر 

سلإلشارة إاإلنترنت نلمة  التوميتس   شرها عبر صفحات الفي ك وتعتمد بوليها ويتا ن

 ( 35)على السخرية وتثير الضحك لما هو مرسوم أو متتوب أو نالهما.

تتع دد التعريفات الخاصة بالتعص  ب الرياض ي فذهب البعض إلى ن التع ب الرياضي

 تعريف التعصب الرياضي بينه مجموع لللة الس للللونيات والتص لللرفات واألفعال س لللواء

و غي ر اللفظي ة الت ي يق وم به ا الش باب تج اه اآلخرين م ن مش جعي الف را أاللفظي ة 

 ).ساءة إل يها والتقلي ل والس خرية م نها، دون اثترام لمشاعرهاالمنافس ة، به دف اإل
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وبعضها عرف التعصب على أنه اتجاه نفسي جامد مشحون انفعالي اً ض د جماع ة  ،)36

أو موض لوع وال يق لوم عل لى س لند منکق لي أو معرف لة نافي لة أو ثقيق لة علمي لة، وه و 

يرى ما ال يجب أن يراه فهو يعم لللى  واليجع لللل االنسان ي لللرى مايج لللب أن ي لللراه فق  

الف للرد والجماع للة للش للعور والتفتي للر واإلدراك  ويص للا ويش للوه إدراك الواق للع، ويع للد

 ( 37)والس لوك بک را تتف ق م ع اتج اه المتعص ب.

ثالة االنفعال التي تصللللليب الجماهير جراء التعري  اإلجرائي للتع اااااب الرياضاااااي: 

صاثب ي تعرضها للمضامين الساخرة تجاه األندية التي يشجعونها أو ينتمون إليها، وما

الت وجدانية تتمثل في نشلللللر التراهية تجاه األندية األخرى، أو القيام تلك الحالة من ثا

 دراء إبسلللللللونيات تجاه األندية األخرى سللللللواء من خالل العنف اللفظي أو اثتقار و

 ير للمنشآت.مر إلى عمل ش ب أو ثرا وتدماألندية األخرى، وقد يصل األ

 التحليل اإلح ائي للبيانات: 

ثيا تا (،  SPSS v.19)  التحليل اإلثصللااي على برنامجاعتمد الباثا فى عمليات 

ت المعالجة اإلثصللللللااية لهذه البيانات عبر تکبيق  إدخال البيانات على التمبيوتر، وتمى

العللديللد من المعللامالت اإلثصلللللللاايللة، وقللد تنوعللت المت يرات بين مت يرات اسللللللميللة 

(Nominal( وو نيللة ،)Scaleوعلى هللذا فقللد قللام البللاثللا بتکبيق ،)  المعللامالت

 اإلثصااية التى تالاا نل مت ير على النحو التالىن 

  أوالً: المقاييس الو فية وتشمل:

ن ثيلا قلام البلاثلا بعرض بعض المت يرات في الجاداول والتوزيعاات التكرارياة  

المئويللة والنسللللللللب Frequency جللداول تهللدف إلى التشللللللف عن التترارات 

Percent الدراسة وخصااصها.، وقد تا ذلك في وصف عينة 

 .std.Deviationاالنحراف المعياري Mean.المتوسط الحسابي  

 ثانياً: االختبارات اإلح ائية: 

أما على صللعيد االختبارات اإلثصللااية التى تقيس وجود فروا بين مت يرات الدراسللة 

 فقد نانت على النحو اآلتين 

 أ ـ المتييرات الوزنية 

 ختباراF (On Way Anova) ن وذلك لقياي الفروا بين المتوسلللللکات بين أنثر

 . ANOVAمن مجموعتين والمعروف اختصاراً 

  اختباااارT (Independent sample t Test) ن وذللللك لقيلللاي الفروا بين

T-   أو )تالمتوسلللللکات بين عينتين مسلللللتقلتين والمعروف اختصلللللاراً باختبار  

Test). 
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  بيرساااونمعامل ارتباط(person Correlation :) لدراسلللة شلللدة واتجاه العالقة

 االرتباطية بين مت يرين.

ن اعتمد الباثا على مسللللللتوى داللة يبلغ مسااااااتوم الداللة المعتمد فى هذه الدراسااااااة

( العتبار الفروا ذات داللة إثصللااية من عدمه، وقد تا قبول نتااج االختبارات 0,05)

 فيقل. %5.,.فينثر، أي عند مستوى معنوية  %95اإلثصااية عند درجة نقة 

 اإلطار النظري للدراسة:

 نظرية االستخدامات واإلشباعات.

تعد نظرية االسلللتخدامات واإلشلللباعات واثدة من نظريات التينير اإلنتقااي لوسلللاال    

اإلعالم، فهي تهتا بدراسللللة العالقة التفاعلية بين الجمهور ووسللللاال اإلعالم من خالل 

التحول من ر ية الجماهير باعتبارها عنصللللللر التحليل الوظيفي المنظا وهي تعبر عن 

سللللللبي غير فعال في عملية االتصلللللال إلى عنصلللللر إيجابي ثيا تفترض النظرية أن 

أعضللللاء الجمهور مشللللارنون فعالون في عملية االتصللللال الجماهيري، ويسللللتخدمون 

وسللللللاال االتصللللللال لتحقيق أهداف مقصللللللورة تلبي توقعاتها وها يختارون الوسللللللاال 

تشللللبع اثتياجاتها من بين وسللللاال عديدة متاثة ونان ذلك تحوالً من  والمضللللامين التي

النظر إلى تينير وساال اإلعالم على الجمهور من خالل مفاهيا بسيکة  مثير/استجابة  

إلى مفاهيا مرنبة تراعي المت يرات الوسلللللليکة والعوامل النفسللللللية واالجتماعية التي 

 ( 38)تتدخل في تينير وساال اإلعالم على األفراد.

 ويعتمد نموذج "كاتز" لالستخدامات واإلشباعات على العنا ر التالية:

 افتراض أن الجمهور نش  وفعال وإيجابي. .1

 (39)عوامل نفسية واجتماعية لدى الفرد. .2

 دوافع تعرض الجمهور لوساال االتصالن وتقسا إلى نوعينن .3

  دوافع منفعيلللةInstrumental motives ن وتسللللللتهلللدف التعرف على اللللذات

 وانتساب المعرفة والمعلومات والخبرات.

  دوافع طقوسيةRitualized  motives  ن وتشبع رغبات الفرد في تمضية الوقت

 (40 )واالسترخاء والصداقة واأللفة مع الوسيلة والهروب من المشتالت.

الحاجات المرتبکة Hass وهاي Gurovtchوجيرفتش  Katzوقد صللللللنف ناتز 

 فئات رايسيةنبوساال اإلعالم إلى خمس 

ن وهي الحاجات المرتبکة بالمعلومات Gognitive needs الحاجات المعرفية .أ

 والمعارف ومراقبة البيئة.
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ية:  .ب بالنواثي Effective needsالحاجات الوجدان ن وهي الحاجات المرتبکة 

 العاطفية والمشاعر.

ن وهي الحاجات Personal integrative needsحاجات التكامل الشااخ ااي  .ت

 کة بتدعيا المصداقية والتقدير الذاتي وتحقيق االستقرار الشخصي.المرتب

وهي الحاجات  :Social integrative needs حاجات التكامل االجتماعي  . 

المرتبکة بالتواصل مع العاالة واألصدقاء والعالا وتقوم على رغبة في التقارب 

 مع اآلخرين.

وهي الحللاجللات المرتبکللة بللالترفيلله  :Escapism needsحاااجااات الهروب  .ج

 (41)والتسلية.

 .التولعات من وسائل اإلعالم .4

 .التعرض لوسائل اإلعالم .5

 نيشباعات وسائل اإلعالم، وتنقس  يلى نوعين .6

ن وتنتج عن التعرض لمحتوى Content Gratificationsيشااااباعات المحتوم  .أ

سا إلى نوعينن  شباعات توجيهيةوساال اإلعالم، وتنق ن تتمثل Orientational ي

يشاااباعات اجتماعية  والنوع الثاني:في مراقبة البيئة والحصلللول على المعلومات، 

Social:  ويقصلللللد بها رب  المعلومات التي يحصلللللل عليها الفرد بشلللللبتة عالقاته

 االجتماعية.

وتنتج عن عملية االتصللللال   Process Gratifications:  يشااااباعات العملية  .ب

محددة والترتب  مباشرة بخصاال الرساال، وتنقسا إلى نوعينن واالرتباط بوسيلة 

ن وتتحقق من Para- Orientationalالنوع األول: يشاااااباعات شااااابه توجيهية 

خالل تخفيف اإلثسلللللاي بالتوتر، والدفاع عن الذات، وتنعتس في برامج التسللللللية 

ن Para- Socialوالنوع الثاني: يشااااااباعات شاااااابه اجتماعية والترفيه واإلنارة، 

وتتحقق من خالل التوثد مع شخصيات وساال اإلعالم، وتزيد هذه اإلشباعات مع 

 (42.)ضعف عالقات الفرد االجتماعية و يادة اإلثساي بالعزلة

ولد ساااااااعد انتشااااااار اسااااااتخدام شاااااابكة اإلنترنت في يحياء نظرية االسااااااتخدامات  

  (43 (واإلشباعات وذلك لألسباب التالية:

حديثة تحتاا إلى جمهور على قدر عال من النشاط والتفاعلية أن وساال االتصال ال .1

مقارنة بالوسلللاال التقليدية، ثيا غيرت شلللبتة اإلنترنت من دور المسلللتخدمين من 

 مستهلتين للرساال إلى منتجين لها.

تن المسلللتخدم من التفاعالت التزامنية  .2 أن شلللبتة اإلنترنت تتميز بالتفاعلية؛ ثيا تُم ِّ

 رها، وتبادل المعلومات مع األفراد والمجموعات بشتل مستمر.والالتزامنية مع غي
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ِّظ  الباحث نظرية االسااتخدامات واإلشااباعات في هذه الدراسللة من خالل التعرف  ويُو 

على دوافع اسلللتخدام المسلللتخدمين للرسلللوم الرياضلللية السلللاخرة على موقع فيسلللبوك، 

مع هذه الرسوم الساخرة واإلشباعات المتحققة منها، باإلضافة إلى رصد مدى التفاعل 

 باعتبارها تعد وسي  اتصالي افتراضي.

 نتائج الدراسة التحليلية:

اعتمد الباثا في هذه الدراسة على أداة تحليل المضمون التيفي لرصد وتحليل عينة   

" "، فا اال مال أعالميمن الرسللوم الرياضللية السللاخرة المنشللورة على صللفحتي  

Asa7be Sarcasm Society " ر طبيعة األفتاللتعرف على  بوك، وذلكالفيسعلى

أشلللللتال عرض باإلضلللللافة إلى ، والمضلللللامين الرياضلللللية التي تحملها تلك الرسلللللوم

المضامين الرياضية الساخرة عبر تلك الصفحات والمعاني التي تحملها تلك المضامين 

بهدف رب  هذه نتااج هذه الدراسللة بالنتااج الخاصللة بالدراسللة الميدانية، نما ، السللاخرة

تسللها نتااج هذه الدراسللة في اإلجابة عن بعض تسللا التها، وقد اعتمد الباثا في أداة 

تل نيف قيل  والتي تخ  ن فئات الشلللللتلهماتحليل المضلللللمون على فئتين رايسللللليتن 

ضلللللمون  ماذا قيل  والتي تختل بشلللللتل الرسلللللوم الرياضلللللية السلللللاخرة، وفئات الم

ساخرة، ويتفرع منها عدد من الفئات الفرعية تتمثل في  بمضمون الرسوم الرياضية ال

 التالين

 أوالً: فئات الشكل "كي  ليل":

تسللتهدف هذه الفئة التعرف على نوع الرسللوم  . شااكل الرسااوم الرياضااية الساااخرة:1

شورة على الصفحتين  ساخرة المن سة –الرياضية ال شتل، وقد  -محل الدرا من ثيا ال

أظهرت نتااج التحليل وجود عدد من أشتال الرسوم الرياضية الساخرة المنشورة على 

 هاتين الصفحتين على الفيسبوك تتمثل في التالين

 ل درامية أو سلللينمااية وصلللورة ثية والرب  بينهما شلللتل يجمع بين لقکات ألعما

بتعليق ساخر، ومن أمثلة ذلك مانشرته صفحة  فاصل مش إعالمي  لرسا يجمع 

بين صللللللورة ثية لخبر عاجل بعنوان  إصلللللللابة ثتام مباراة الزمالك والرجاء 

بتورونا ويعقبها لقکة من عمل سينمااي وعليها شعار نادي الزمالك ومعلق عليها 

 هاااجت . اني  

  نوميتس قصصي وهو يتتون من رسوم مختلفة في شتل قصصي ذا نل تعليقي

سللللللاخر، ومن أمثلة ذلكن رسللللللا سللللللاخر يتتون من ثوار بين رايس أثد األندية 

الجزء األول من الرسا على لسان سينمااية  الفنان ثسن ثسني  يدور وشخصية 

ش ثبه للنادي غيرنا مرايس النادي قااالً  نارتيرون مدرب نبير وبنشلللتره على 

عارف يجدد لمدربه ، ترد عليه الشخصية السينماايةن نابتن ناريترون واقف بره 

ومعاه الشرط الجزااي بتاعه وقرر يمشي ، يعقبة رسا هخر على لسان الشخصية 

السينمااية متعجباً  نارتيرون  ، فيرد عليه رايس النادي  ده راجل خمورجي  ، 
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ة  خمورجي  ليعقب عليه رايس النادي قااالً  خمورجي فترد عليه الشخصية قاال

 ومنصل فلوي الساعات مع الخکيب وعميل قکري .

  شللتل يحتوي على ترنيب صللور من أعمال درامية أو سللينمااية مع إضللافة تعليق

ساخر، ومن أمثلة ذلك الرسا المرنب من أثد األعمال السينمااية بين الفنان عادل 

متولي وعلى صللللللورته شللللللعار نادي الزمالك وهو يقول إمام والفنان مصللللللکفى 

 شللللوفت بقا لما األتوبيس بيوصللللل بيحصللللل ايه ، فيرد عادل إمام وعليه شللللعار 

 النادي األهلي قااالً  بيرنن في الحارة الثالثة .

  عالن أو أغنية  مع ترنيب نل إشللتل يحتوي على مقکع من فيلا أو مسلللسللل أو

ثلة ذلك  الرسلللا الذي اثتوى على أغنية وتا أو صلللورة على هذا المقکع، ومن أم

ترنيب صورة مدرب النادي األهلي  موسيماني  وهو يتفاعل مع األغنية رقصاً 

 اثتفاالً بتتويج األهلي بالدوري.

  شلللتل مرنب قصلللير من الصلللور لتنه يخلو من التصلللاعد الدرامي نما أن ثبتته

يحتوي على صللور  الدرامية مختصللرة ومضللعوطة، ومن أمثلة ذلكن الرسللا الذي

تجمع بين الفنان أثمد ثلمي وعليه شلللعار نادي الزمالك وبجوار الصلللور متتوب 

يعقبة صللللورة للفنان خالد الصللللاوي وعليه شللللعار  3/3تعادل الزمالك وسللللموثه 

نق  بس على ثسا  6النادي األهلي متتوب عليها  برافو هايل يشباب ندا فاضلي 

اوي ومتتوب عليها اممما جاري عصلر الدوري، ويعقبه صلوره للفنان خالد الصل

 . المانجا نااااو

  صورة ثية عليها تعليق، ومن أمثلة ذلك صورة ثية إلثدى المباريات يظهر فيها

العب النادي األهلي  ثسللللللين الشللللللحات  وهو يمرر الترة من خ  دفاع الفريق 

المنافس بکريقة تعجب الجماهير ويتتب عليها نل تعليقي  ثسين الشحات اخده 

 لى الزثليقة .ع

والثح الباثا تصدر الشتل الذي يحتوي على ترنيب صور من أعمال درامية أو    

سللينمااية مع إضللافة تعليق سللاخر، باإلضللافة إلى شللتل المرنب القصللير من الصللور، 

عالن أو أغنية  مع ترنيب إوالشلللتل الذي يحتوي على مقکع من فيلا أو مسللللسلللل أو 

دمة أشتال الرسوم الرياضية الساخرة التي رصدها نل أو صورة على هذا المقکع مق

الباثا خالل الدراسللللللة التحليلية، ويرجع ذلك إلى الوسللللللاال التتنولوجية التي أتاثت 

للقاامين على تلك الصللللفحات سللللهولة القل والترنيب سللللواء للصللللور أو الفيديو مع 

ت إليه انته إضلللافة التعليق الذي يتاسلللب مع الشلللتل السلللاخر، وهذه النتيجة تتفق مع ما

والتي أشارت إلى تع  دد الوس  اا   (44)(2018أسماء م طفى محمود أحمد ) دراسة

المسلللتخدمة في عرض األطروثات السلللياسلللية السلللاخرة بين المرسلللومات بيد الفنان 

والمزا بين الصلللور الفوتوغرافية والمرنبة مع المضلللمون والنصلللوص المتتوبة فق  

، والتي نشللفت تعدد (45)(م2016محمود عبدالعزيز ساااره )، ودراسللة ومقاطع الفيديو
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الوساا  المستخدمة في عرض المواد السياسية الساخرة من المسئولين السياسيين بين 

الصلللور الفوتوغرافية والمرنبة مع مضلللمون والرسلللومات مع مضلللمون والنصلللوص 

 .المتتوبة فق 

ثول أشللللتال الرسللللوم  –محل الدراسللللة  –وبمجراء الباثا مقارنة بين الصللللفحتين   

الرياضللية السللاخرة التي اسللتخدمتها هاتين الصللفحتين يمتن القول أن صللفحة  فاصللل 

في استخدامها " Asa7be Sarcasm Society مش إعالمي  تفوقت على صفحة 

سينمااية وصورة ثية والرب  بينهما الذي يجمع بين لقکات ألعمال درامية أو للشتل  

، والشلللتل المرنب القصلللير، بينما وشلللتل  التوميتس القصلللصلللي  "، بتعليق سلللاخر

" على  اااااافحة "فا اااااال مال Asa7be Sarcasm Society تفوقت صللللللفحة 

في اسللتخدامها لألشللتال السللاخرة التاليةن  الشللتل الذي يحتوي على ترنيب يعالمي" 

اية مع إضافة تعليق ساخر ،  والشتل الذي  يحتوي صور من أعمال درامية أو سينما

على مقکع من فيلا أو مسلسل أو إعالن أو أغنية  مع ترنيب نل أو صورة على هذا 

 المقکع ،  والشتل الذي يحتوي على صورة ثية عليها تعليق .

 ثانياً: فئات المنمون" ماذا ليل؟":

نل المصلللاثب للرسلللوم وقد تنوع اسلللتخدام ال. النص الم ااااحب للنص السااااخر: 1

الرياضللية السللاخرة مابين نل تعريفي ويعني عنوان الرسللا الرياضللي السللاخر فق ، 

ونل تعليقي يوضع ليوضح مضمون الرسا الرياضي الساخر، والمزا بين النصين 

التعريفي والتعليقي داخل الرسللللا السللللاخر، وقد اسللللتخلل الباثا من خالل دراسللللتة 

 التحليلية مايلين

  في المزا بين النصللللين التعريفي والتعليقي  -محل الدراسللللة – الصللللفحتاناتفقت

على الرسوم الرياضية الساخرة المنشورة بهاتين الصفحتين، ثيا تصدرت هذه 

الفئة مقدمة الفئات الخاصللللة بالنل المصللللاثب للرسللللوم الرياضللللية السللللاخرة، 

 Asa7be Sarcasm   على صللللفحة فا اااال مال يعالميوتفوقت صللللفحة  

Society في اعتمادها على المزا بين النصيين التعريفي والتعليقي على الرسا  

السللاخر، ويرى الباثا أن تصللدر المزا بين النصلليين التعريفي والتعليقي مقدمة 

النل المصللاثب للنل السللاخر إلى أن هاتين الصللفحتين اعتمدتا بشللتل نبير في 

يحتوي على ترنيب  الشللتل الذيرسللومهما السللاخرة على األشللتال المتمثلة فين 

صللور من أعمال درامية أو سللينمااية مع إضللافة تعليق سللاخر ،  والشللتل الذي  

يحتوي على مقکع من فيلا أو مسلللللللسللللللل أو إعالن أو أغنية مع ترنيب نل أو 

صللورة على هذا المقکع، وهذه األشللتال تحتاا إلى قدر من التعليق بجانب النل 

على  -محل الرسلللللا السلللللاخر –ية التعريفي وذلك من خالل وضلللللع شلللللعار األند

 الشخصيات الموجودة في الرسا الساخر.
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  في تعليقهما على الشتل الساخر بشتل نبير   -محل الدراسة –اعتمدت الصفحتان

على النل التعليقي فق  خاصللة مع اسللتخدامها صللور ثية عليها تعليق سللاخر أو 

أو من من خالل ترنيب صللللللورة العب أو مدرب وعليها نل تعليقي سللللللاخر، 

خالل استخدامها لشتل  التوميتس القصصي  أو شتل  المرنب القصير  وهما 

يحتاجان إلى تعليق مکول لتوصلللليل الفترة إلى المتلقي باإلضللللافة إلى طبيعة هذا 

ية وهو  لدرام تة ا لذي يحتاا إلى تعليق مکول إلبرا  الحب النوع من الرسللللللا وا

  ماظهر في المرتبة الثانية. 

 وجاء في على النل التعريفي فق  –محل الدراسلللللللة  – اعتمدت الصللللللفحتان ،

المرتبة الثالثة من ثيا استخدامها للنل المصاثب للرسا الساخر، وهو ماظهر 

بشللللللتل ضللللللئيل خالل فترة التحليل، ويرى الباثا أن ذلك يرجع إلى أن طبيعة 

الرسلللوم السلللاخرة بشلللتل عام والرسلللوم الرياضلللية بشلللتل خاص تحتاا إلى نل 

وصيل الفترة، نما أن الرسوم الرياضية الساخرة تحتاا إلى نل تعليقي تعليقي لت

لدى المتلقي ثول أي من األندية أو الالعب أو الجها  الفني  ثتى اليحدث لبس 

 المقصود من هذا الرسا أو تشويش للفترة المراد توصيلها.   

ل ويقصللللللد بها الل ة المتتوب بها الن. لية النص الم اااااااحب للرساااااا  الساااااااخر: 2

المصاثب للرسا الساخر، سواء نانت ل ة عربية فصحى أو ل ة عامية أو المزا بين 

الل ة الفصللللحى والعامية أو اسللللتخدام ل ة الفرانتو أو اسللللتخدام الل ة اإلنجليزية، وقد 

اسللتخلل الباثا عدة مالثظات تتعلق بل ة النل المصللاثب للرسللا السللاخر وتتمثل 

 فيما يلين

 دمة الل ة المصلللاثبة للرسلللا السلللاخر في الصلللفحتين تصلللدرت الل ة العامية مق– 

ومن أمثلة ذلكن الرسللا السللاخر والذي يحتوي على شللتل يحتوي  -محل الدراسللة

على ترنيب صللور من أعمال درامية أو سللينمااية مع إضللافة تعليق سللاخر للفنان 

 باسللللا سللللمره  وعليه تعليق  يانهار أ را انت صللللعدت يا ميلي ، وفي الجزء 

عليق  ده ثيبقى نهااي مدعتة ياشللللللقيق ، ويرجع الباثا تصللللللدر الل ة الثاني ت

العامية مقدمة الل ات المصاثبة للنل الساخر في الرسوم الرياضية الساخرة إلى 

طبيعة هذه الرسلللوم والتي تسلللتهدف في المقام األول شلللريحة الشلللباب باعتبارها 

 التثير من المصللکلحات أنثر الفئات اهتماماً بترة القدم باإلضللافة إلى اسللتخدامها

التي تحتويها هذه الرسللللللوم في ثياتها اليومية، ومن نا يعد اسللللللتخدام هذه الل ة 

 العامية نتيجة طبيعية تتوافق مع الفئة األنثر استهدافاً من هذه الرسوم.

  جللاءت الل للة التي تمزا بين العللاميللة والفصللللللحى في المرتبللة الثللانيللة من ثيللا

 –محل الدراسة  –لرسا الساخر في الصفحتين استخدامها في النل المصاثب ل

ومن أمثلة الرسللللوم التي تمزا بين الل ة العربية الفصللللحى والل ة العامية الرسللللا 

التي يحتوي على ترنيب صلللللورتين تشلللللتمل الصلللللورة األولى على تعليق بالل ة 
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العربية  ثاري الوداد  ياالهي ضلللربة جزاء  بينما تشلللتمل الصلللورة الثانية على 

الل ة العامية  محمد الشللللللناوي ،  ماتيجي اصللللللدهالك ياسللللللکا ، ولعل تعليق ب

اسللللتخدام هذا المزا بين الل ة العربية والعامية في الرسللللوم الرياضللللية السللللاخرة 

يتناسلللب مع ل ة الشلللباب خاصلللة وأن أغلب هذه النصلللوص المصلللاثبة للرسلللوم 

سينم ساخرة مقتبسة من أقوال لفنانين مشهورين في أعمال درامية أو  هو ااية، وال

ماثرص القاامين على أمر هذه الصللفحات على توظيفه في صللفحاتها، باإلضللافة 

إلى أن المزا بين الل ة الفصلللللحى والعامية يسلللللتخدمها الشلللللباب بتثرة في عملية 

التواصللللل فيما بينها، ولعل هذا ماثرص على اسللللت الله القاامين على امر هاتين 

سللتخداماً لمواقع التواصللل االجتماعي الصللفحتين باعتبارها أغلب فئات المجتمع ا

 بصفة عامة.

  جاءت الل ة العربية الفصلللللحى في المرتبة الثالثة من ثيا اسلللللتخدامها في النل

ومن أمثلة ذلكن الرسا  –محل الدراسة  –المصاثب للرسا الساخر في الصفحتين 

الذي يحتوي على ترنيب صللللورتين تشللللتمل الصللللورة األولى على تعليق للفنان 

لجسمي قااالً  عالقتي بجمهور األهلي نعالقة عيني اليسرى بعيني اليمنى ثسين ا

ية  خذوا  ثان يا ، وفي الصللللللورة ال عد بکولة أفريق نادي األهلي ب ية لل باً أغن وقري

 ثذرنا ... خذوا ثذرنا .

 -ة الدراسللللةعين –وبمقارنة النتااج التي نشللللفتها الدراسللللة التحليلية للصللللفحتين   

  تفوقت على صفحة Asa7be Sarcasm Society  يمتن القول أن صفحة 

  في اسللللللتخدامها لل ة العامية في التعليق على الرسللللللوم فا اااااال مال يعالمي 

  على صلللفحةن فا ااال مال يعالميالرياضلللية السلللاخرة، بينما تفوقت صلللفحة  

 Asa7be Sarcasm Society " جمعها بين الل ة الفصللللللحى والعامية، في

الفصلحى في تعليقها على الرسلوم السلاخرة، ويرى  باإلضلافة إلى اسلتخدامها لل ة

الباثا أن االختالف بين الصفحتين في استخدام الل ة المصاثبة للرسا الرياضي 

الساخر يرجع إلى نوع هذه الرسوم التي قد تتوافق معها الجمع بين الل ة الفصحى 

، وهو والعامية أو االعتماد على الل ة العامية أو اسللللللتخدام الل ة الفصللللللحى فق 

 ماظهر خالل تحليل تلك الرسوم.

فى أسااماء م ااطدراسللة)ويرى الباثا أن النتااج السللابقة تتفق مع ماانتهت إليه   

 عرض ثول تنوع مستوى الل ة المختلفة المستخدمة في (46)(2018محمود أحمد 

سلوم محمد أحمد أبوالعال الشري  )، ودراسة بوكالمضامين الساخرة على الفيس

والتي أظهرت تنوع ل ة التعليق المستخدم في الرسوم الساخرة مابين  (47)(م2015

اسلللتخدام اللهجة العامية، واسلللتخدام الل ة العربية، والل ة اإلنجليزية، والمزا بين 

 .العامية واإلنجليزية
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ويقصللد به شللتل النل المتتوب . أشااكال النص الم اااحب للرسااوم الساااخرة: 3

ة على صلفحات الفيسلبوك، سلواء تمثل هذا المصلاثب للرسلوم الرياضلية السلاخر

النل في شللتل نتتة، أو في شللتل عبارات وجمل مشللهورة لفنانين، أو في شللتل 

ألفاظ خارجة أو مصللللللکلحات تهتمية واسللللللتهزااية، أو االنتفاء بالنل التعريفي 

فق ، أو الجمع بين أنثر من شلللتل من هذه األشلللتال، وقد اسلللتخلل الباثا عدداً 

 ت في التالينمن النتااج تمثل

  على  -محل الدراسللللللة –أظهرت نتااج الدراسللللللة التحليلية اعتماد الصللللللفحتين

اسلللتخدام عبارات وجمل مشلللهورة لفنانين في تعليقهماعلى الرسلللوم الرياضلللية 

جاءت في مقدمة أشلللتال النل المصلللاثب للرسلللوم الرياضلللية ، وقد السلللاخرة 

ن جزأينن اشتمل النل الساخرة، ومن أمثلة ذلك  الرسا الساخر الذي يتتون م

المصللللللاثب للجزء األول على عبارة  بتاري جاسللللللاما ثتماً لمباراة الزمالك 

والرجاء في القاهرة ، بينما اشللللللتمل الجزء الثاني على عبارة  ودعه يالمبي  

وهي عبارة مقتکفة من األعمال السينمااية، ويرى الباثا أن اعتماد الصفحتين 

ارات وجمل مشللللهورة لفنانين في تعليقهما على اسللللتخدام عب -محل الدراسللللة –

على الرسلللللوم الرياضلللللية السلللللاخرة يرجع إلى أن أغلب المتابعين والمتفاعلين 

لهاتين الصلللللفحتين من فئات الشلللللباب وهي ضلللللمن الفئات التي تتينر باألعمال 

سينمااية تبعا لمت ير السن والمستوى التعليمي باإلضافة إلى شيوع  الدرامية وال

الجمل والعبارات الميخوذة من تلك األعمال وهو ماتوظفه هاتين وانتشار بعض 

 الصفحتين خالل تعليهما على النل الساخر. 

   لى ع -محل الدراسللللة –نشللللفت نتااج الدراسللللة التحليلية أن اعتماد الصللللفحتين

اسللتخدام مصللکلحات تهتمية واسللتهزااية في تعليقهما على الرسللوم الرياضللية 

الثانية ضللللمن أشللللتال النل المصللللاثب للرسللللوم السللللاخرة جاءت في المرتبة 

الرياضللية السللاخرة، ومن أمثلة ذلك  الرسللا السللاخر الذي اشللتمل على سللخرية 

من هزيمة فريق نادي بيراميد  بعبارة   فريق عرة مش عارف يتسللللللب نادي 

م ربي  ينا ، ويرى الباثا أن اسللللللتخدام هاتين الصللللللفحتين للمصللللللکلحات 

ؤدي مع نثرة اسللللللتخدامها وانتشلللللللارها وتفاعل التهتمية واالسللللللتهزااية قد ي

المستخدمين معها إلى نمو ظاهرة التعصب الرياضي بين المتابعين والمتفاعلين 

سلللبيات تلك الرسللوم الرياضللية السللاخرة  أبر مع هذه الرسللوم، وهو مايعد أثد 

 على الفيسبوك.

  ى عل -محل الدراسلللة –أشلللارت نتااج الدراسلللة التحليلية أن اعتماد الصلللفحتين

اسللتخدام ألفاظ خارجة في تعليقهما على الرسللوم الرياضللية السللاخرة جاءت في 

المرتبة الثالثة ضمن أشتال النل المصاثب للرسوم الرياضية الساخرة، ومن 

ل منه على عبارة أمثلة ذلك  الرسلللا المشلللتمل على جزأيين يشلللتمل الجزء األو

 هو ده الوداد اللي مرعوبين منه  بينما اشللتمل الجزء الثاني على عبارة  ده انا 
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فشخته ، ويرى الباثا أن استخدام الصفحتين لمثل هذه األلفاظ ي ذي من روم 

العصبية بين جماهير األندية، نما يخلق ثالة من االثتقان والعداء، وربما يصل 

ر األنللديللة، وهللذه هي إثللدى سلللللللبيللات الرسللللللوم إلى ثللاالت عنف بين جمللاهي

 الرياضية الساخرة على الفيسبوك.

  انتفيتا بالنل  –محل الدراسلللللة  –أن الصلللللفحتين نما أظهرت نتااج الدراسلللللة

التعريفي للرسلللا السلللاخر فق  في بعض الرسلللوم التي قام الباثا بتحليلها خالل 

نل المصللللللاثب فترة التحليل، وجاءت في المرتبة الرابعة ضللللللمن أشللللللتال ال

 للرسوم الرياضية الساخرة.

عينة  –وبمقارنة الباثا النتااج التي نشللللللفتها الدراسللللللة التحليلية للصللللللفحتين     

  تفوقت على Asa7be Sarcasm Society يمتن القول أن صللفحة   -الدراسللة

  في اسللللتخدامها للعبارات والجمل التي اشللللتهر بها فا اااال مال يعالميصللللفحة  

 Asa7be   على صللللفحةن  فا اااال مال يعالميتفوقت صللللفحة  الفنانون، بينما 

Sarcasm Society" مصللللللکلحات التهتمية واالسللللللتهزااية في اسللللللتخدامها لل

باإلضللللافة إلى األلفاظ الخارجة، بينما تقاربتا في اسللللتخدامهما للنل التعريفي فق ، 

ويرى الباثا أن  يادة اعتماد الصللفحة على اسللتخدام شللتل من أشللتال النصللوص 

المصللاثبة للرسللا الرياضللي السللاخر يرجع إلى الخلفية األيديولوجية الرياضللية التي 

ينکلق منها مصللمموا تلك الرسللوم والتي تنعتس بشللتل نبير على اسللتخدامه لشللتل 

 النل المصاثب.

 Mia Moody-Ramirez)ويرى الباثا أن نتااج هذه الدراسة تتفق مع دراسة 

& Andrew B Church 2019)(48)  نشفت أن صورة ترامب ونلينتون والتي

جاءت سلللبية، نما نشللفت نتااج التحليل أن الصللفحات السللاخرة التي تناولت نلينتون 

رنزت على فضلليحة بريدها اإللتتروني ونروتها، بينما رنزت الصللفحات السللاخرة 

ية ومظهره الجسلللللللدي خاب ته االنت مب على وعود ثمل ناولت ترا ، ودراسلللللللة التي ت

والتي انتهت إلى أن الصللللللفات التي عتسللللللتها  (49)(م2016نورهان محمد أحمد )

والتي  (50)(Li Huang 2015)، ودراسة الرسومات الساخرة أغلبها صفات سلبية

 انتهت إلى أن المادة الساخرة تؤدي إلى  يادة مستوى الصراع بين المتلقين.

ن ويقصللللد به محور االرتتا  الذي يدور ثوله الرسللللا الرياضللللي محور االرتكاز. 4

 –محل الدراسللللة  –السللللاخر، وقد تعددت وتنوعت محاور االرتتا  في الصللللفحتين 

مابين الترنيز على النادي، الالعب ، الجها  الفني، الجها  اإلداري، الجماهير، وقد 

 استخلل الباثا من هذا المحور النتااج التاليةن

 في رسلللللومهما الرياضلللللية السلللللاخرة على  -محل الدراسلللللة -رنزت الصلللللفحتان

 النادي  نمحور ارتتا  للرسللا السللاخر ثيا تصللدر المرتبة األولى، ومن أمثلة 

ذلكن الرسللللا الذي يحتوي على ترنيب صللللور من سللللينمااية عليه شللللعار النادي 

لت مع يني اتعاداألهلي والزمالك وعليها تعليق بعبارة للفنان عمرو عبدالجليل  اد

بيراميد  يانش تتسب الحري وتحسا المتز الثاني ، وهو مايرجع إلى أن النادي 
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يعد أها الرنااز األسللاسللية التي ينکلق منها مشللجعوا الفرا الرياضللية سللواء من 

عة المباريات  نادي، أو من خالل متاب مايسللللللتجد من أثداث في ال عة  خالل متاب

يعد تصلللللللدر  النادي  مقدمة المحاور  الرياضللللللية الخاصلللللللة بالفريق، ومن نا

راً نتيجة طبيعية نظ -محل الدراسللللة –االرتتا ية التي اعتمدت عليها الصللللفحتين 

لتثرة الفعلاليلات واألثلداث المرتبکلة بلالنلادي والتي تتيح لمصللللللممي الرسللللللوم 

 الرياضية الساخرة عملية اإلبداع وتعدد وتنوع تلك الرسوم.

 أن محور االرتتا  المرتب  بالالعبين جاء في  أظهرت نتااج الدراسلللللللة التحليلية

محل  –المرتبة الثانية ضلللمن المحاور االرتتا ية التي اعتمدت عليها الصلللفحتين 

في تصللميا الرسللوم الرياضللية السللاخرة، ومن أمثلة ذلك  رسللا يشللتمل  -الدراسللة

على صللللللوره لالعب النادي األهلي ثسللللللين الشللللللحات ومعلق عليها  اخده على 

في إشللللارة إلى مهارة اللعب، ولعل تصللللدر هذا المحور المرتبة الثانية الزثليقة  

يعود إلى األثداث التي شللهدتها البيئة الرياضللية المصللرية في الفترة األخيرة من 

دخول اسلللتثمارات عربية داخل الترة المصلللرية سلللواء فيما يتعلق بتيسللليس أندية 

مصللللرية مما جعل هذه رياضللللية أو االسللللتثمار في أشللللهر الالعبين في األندية ال

الظاهرة مح  أنظار مصللممي الرسللوم الرياضللية السللاخرة، باإلضللافة إلى التينير 

القوي لالعبين على جماهير األندية الرياضية سواء باإليجاب من خالل المساهمة 

في فو  الفريق أو السللللللب من خالل ضلللللعف مسلللللتواها وهذين السلللللببين يجعل 

 وم الرياضية الساخرة.الالعبين محور ارتتا  رايس في الرس

  نشلللفت نتااج الدراسلللة التحليلية أن محور االرتتا  المرتب  بالجها  اإلداري جاء

 –في المرتبة الثالثة ضلللللمن المحاور االرتتا ية التي اعتمدت عليها الصلللللفحتين 

في تصللميا الرسللوم الرياضللية السللاخرة، ومن أمثلة ذلك  الرسللا  -محل الدراسللة

ي الزمالك مرتضللللى منصللللور ومعه طارا يحيى، وقد الذي يظهر فيه رايس ناد

اشتمل الجزء األعلى من الرسا الساخر على  مخاطبة رايس النادي لکارا يحيى 

بعبارة  رثل الجميع ولا يتبقى إال انت ياصلللديقي ، بينما اشلللتمل الجزء األسلللفل 

نا لسلللللللت  من الرسللللللا على عبارة طارا يحيى مخاطباً رايس نادي الزمالك  ا

ويرى الباثا أن تصللللللدر  الجها  اإلداري  المرتبة الثالثة ضللللللمن صللللللديقك ، 

ى يرجع إل –محل الدراسللة  –المحاور االرتتا ية التي اعتمدت عليها الصللفحتين 

عدد من العوامل ييتي في مقدمتها دخول االسللللللتثمارات العربية في الرياضللللللية 

ل األندية المصلللرية وما أثدنته هذه االسلللتثمارات من نمو ثالة من الصلللراع داخ

الرياضللية جراء هذه االسللتثمارات باإلضللافة إلى ماتثيره األجهزة اإلدارية لبعض 

األندية الرياضلللية المصلللرية من أثداث أو قضلللايا تجعلها مح  أنظار مصلللممي 

 الرسوم الرياضية الساخرة. 

 بة تأشلللللللارت نتااج الدراسلللللللة التحليلية أن محور االرتتا  المرتب  بالجها  الفني  جاء في المر

ميا في تصلل -محل الدراسللة –الرابعة ضللمن المحاور االرتتا ية التي اعتمدت عليها الصللفحتين 

الرسلللوم الرياضلللية السلللاخرة، ومن أمثلة ذلكن الرسلللا الذي يظهر فيه مدرب النادي األهلى وهو 
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يلوم بيده إلى التيي وعليه تعليق بعبارة  هي دي بقى البتاعه اللي عمللتوا قلق تسلللللللتاهل يعني 

متقلقش هجبلتوا وثده  يها ناو  ، نما نشلللفت نتااج الدراسلللة أن محور االرتتا    !القلق دا نله

المرتب  بالجماهير جاء في المرتبة الخامسلللللللة ضلللللللمن المحاور االرتتا ية التي اعتمدت عليها 

في تصللميا الرسللوم الرياضللية السللاخرة، ويرى الباثا أن ثلول  -محل الدراسللة –الصللفحتين 

 –  في المرتبة األخيرة ضللللللمن المحاور االرتتا ية التي اعتمدت عليها الصللللللفحتين  الجماهير

في تصلللميا الرسلللوم الرياضلللية السلللاخرة يرجع إلى عامل غياب الجماهير عن  -محل الدراسلللة

 ثضور المبارايات الرياضية في الفترة األخيرة.

عينة  –للصللللللفحتين وبمقارنة الباثا النتااج التي نشللللللفتها الدراسللللللة التحليلية    

  تفوقت Asa7be Sarcasm Society يمتن القول أن صللللفحة   -الدراسللللة

على صللللللفحة  فاصللللللل مش إعالمي  في اعتمادها على  النادي ،  الالعب ، 

ساخرة، بينما تفوقت صفحة  فاصل   الجماهير  نمحاور لالرتتا  في الرسوم ال

عتمادها في ا" Asa7be Sarcasm Societyمش إعالمي  على صللللللفحة  

 نمحاور لالرتتا  في الرسوم الساخرة. على  الجها  اإلداري ،   الجها  الفني 

ن ويقصللد به المعاني التي : المعاني التي يحملها النص الم اااحب للرساا  الساااخر. 4

يعتسلللها النل المصلللاثب للرسلللا السلللاخر، وقد تعددت وتنوعت المعاني التي يحملها 

 ، وهي على النحو التالين –الدراسة محل  –النل الساخر في الصفحتين 

  نشفت نتااج الدراسة تصدر  السخرية من النادي و أداء الالعبين واألجهزة الفنية

واإلدارية  مقدمة المعاني التي عتسلللللها النل المصلللللاثب للرسلللللا السلللللاخر في 

، وقد جاء السللللللخرية من النادي في المقدمة تاله  -محل الدراسللللللة –الصللللللفحتين 

جها  اإلداري  نا  الجها  اإلداري   والالعبين ، ومن أمثلة  السللللللخرية من ال

الرسللا الرياضللي السللاخر الذي يحمل معنى يسللخر فيه من النادين الرسللا السللاخر 

الذي يحتوي على ترنيب صلللللور من عمل سلللللينمااي يجمع بين الفنان عالء ولي 

ء الجز الدين والفنان سامي سرثان وعليهما شعاري النادي األهلي والزمالك وفي

األول يظهر الفنان سامي سرثان وعليه شعار األهلي ومتتوب عليها  انا بتسب 

نل أسللللللبوع في الدوري  بينما الجزء الثاني يظهر الفنان عالء ولي الدين وعليه 

شللللعار الزمالك ومتتوب عليها على لسللللان الفنان سللللامي سللللرثان  لتن اثتمال 

من جمال صلللللياثك أذوب ، ويرى متتملش الدوري خلي للفو  متعة نانية ..أناد 

على ترسلللليخ هذه المعاني لدى  –محل الدراسللللة  –الباثا أن ترنيز الصللللفحتين 

العوامل التي تؤدي إلى نمو التعصلللللللب الرياضللللللي لدى  أبر المتابعين يعد أثد 

 الجمهور، نما أنه يخلق ثالة من االثتقان والعداء بين جماهير األندية الرياضية.

 أن  إظهار الفرم بفو  الفريق  جاء في المرتبة الثانية ضمن المعاني  أنبتت نتااج الدراسلة

ساخر في الصفحتين  سة –التي يعتسها النل المصاثب للرسا ال ثلة ، ومن أم-محل الدرا

ذلكن شلللتل يحتوي على مقکع من أغنية مع ترنيب صلللورة على هذا المقکع للجها  الفني 

 ً  بفو  الفريق. والالعبين وها يتفاعلون باألغنية ابتهاجا
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 نتااج الدراسلللة أن  التقليل من شلللين الفريق اآلخر، والح  من معنوياته   أظهرت

جاء في المرتبة الثالثة ضلللللمن المعاني التي يعتسلللللها النل المصلللللاثب للرسلللللا 

، ومن أمثلة الرسا الرياضي الساخر الذي -محل الدراسة –الساخر في الصفحتين 

سا الساخر الذي يحتوي على ترنيب صور يحمل معنى يسخر فيه من النادين الر

من عمل سللللللينمااي يجمع بين الفنان أثمد متي والفنان ماجد التدواني وعليهما 

شللعاري النادي األهلي والزمالك وفي الجزء األول يظهر الفنان أثمد متي وعليه 

شللللللعار الزمالك ومتتوب عليها  مش هتالعب بيرامد  ماتش نمان  بينما الجزء 

سانه  الثاني يظهر شعار األهلي ومتتوب عليها على ل الفنان ماجد التدواني وعليه 

 الفنان  يخربيتك مش عارف تتسب الحري   

 نتااج الدراسللللة أن  اظهار التنافر والخالف بين جماهير األندية  جاء في  نشللللفت

المرتبة الرابعة ضللمن المعاني التي يعتسللها النل المصللاثب للرسللا السللاخر في 

، ومن أمثلة الرسلللا الرياضلللي السلللاخر الذي يحمل -الدراسلللة محل –الصلللفحتين 

معنى التنافر بين الجماهيرن الرسلللا السلللاخر الذي يحتوي على ترنيب صلللور من 

عمل سينمااي يجمع بين الفنان خالد الصاوي والفنان أثمد السقا وعليهما شعاري 

نادي األهلي والزمالك وفي الجزء األول تظهر نتيجة مبارة األهلي  وبيراميد  ال

بالتعادل بينما الجزء الثاني يظهر فيها الفنانان وهما يعانقان بعضهما ويظهر على 

 وجهما عالمات االستياء   

   اظهار الفرم بيداء الالعبين  جاء في المرتبة الخامسة أظهرت نتااج الدراسة أن

 –ضللمن المعاني التي يعتسللها النل المصللاثب للرسللا السللاخر في الصللفحتين 

، ومن أمثلة الرسا الرياضي الساخر الذي يحمل هذا المعنى الرسا -لدراسةمحل ا

الذي يحتوي على صللللللورة ثية من المبارة لحاري مرمى األهلي ومعلق عليها  

 بسا هللا ماشاء هللا عليك ياشناوي ربنا يحميك يابني .

بينما جاءت بعض المعاني التي عتسللتها النصللوص المصللاثبة للرسللا السللاخر بنسللب  

 –دعا الفريق وجها ه الفني  في الصلللفحتين لة مثل  التقليل من أداء الحتام ،  ئيضللل

محل الدراسللة، ويرى الباثا أن تصللدر المعاني السللابقة مقدمة المعاني التي تعتسللها 

النصللوص المصللاثبة للرسللا السللاخر لها بالغ األنر في نمو التعصللب الرياضللي بين 

للرسوم الرياضية الساخرة تزيد من درجة  الجماهير، نما أن هذه النصوص المصاثبة

 العداء بين جماهير األندية وتزيد من ثاالت العنف بين الجماهير.

 (51)(م2019عليه هشااااااام جمال الدين)وتتفق هذه النتيجة مع ماانتهت إليه دراسللللللة   

مقدمة أهداف نشللللللر ” إنارة الجمهور المنافس”إلى تصلللللللدر هدف  توصلللللللتوالتي 

سة سة المعلومات بالصفحات الرياضية عينة الدرا  Young Name 2017)، ودرا

Chung)(52)  ،بين وس اال اإلع الم الجدي د نان له ا دور نبي ر في انتش ار التعص ب

ترنيزه للا  بس للببألش للتال مختلف للة م للن التعص للب الرياض للي،  وممارس للة الجماهي للر

عل للي األث للداث الرياضي للة الت للي تثي للر الخ للالف والعن للف ب للن الجماهي للر في البيئ للة 

مظاه ر  والتي انتهت إلى وج ود )53()دراســة)أحمــد فــاروق رضــوانوالرياضي ة، 
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ه ان نش ر خک اب التراهي ة، وقولب ة المعلوم ات، االهتم ام أبر للعن ف والتعص ب 

 بذاته ا وإغف ال قضاي ا أخ ري.بقضاي ا 

 نتائج الدراسة الميدانية:

 (2جدول رل )

 يوضم معدل تعرض المبحوثين لمول  الفيسبوك
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي % ك معدل تعرض المبحوثين لمول  الفيسبوك

  8.9 40 نادراً 

2.5689 

 

 

 25.3 114 أحيانا .65113

 65.8 296 دائما

 100.0 450 االجمالي

راسة محل الد -مقدمة تعرض المبحونين  دااما إلى تصدر فئة تشير بيانات الجدول   

، تلتها فئة  أثيانا  في المرتبة الثانية بنسلللبة %65.8لموقع الفيسلللبوك بنسلللبة بل ت  –

؛ في ثين جلاءت فئلة  نلادراً  في المرتبلة الثلالثلة واألخيرة من ثيلا %25.3بل لت 

 .%8.9تعرض المبحونين لموقع الفيسبوك بنسبة بل ت

مقدمة تعرض المبحونين لموقع فيسلللللبوك نظراً لتصلللللدر  وتعد تصلللللدر فئة  دااما    

الفيسلللبوك مقدمة التکبيقات االجتماعية اسلللتخداماً سلللواء على مسلللتوى العالا أو على  

 (54)مستوى مصر باإلضافة إلى  يادة أعداد مستخدميه نل عام.

 (3جدول رل  )

 يوضم دواف  استخدام المبحوثين لمول  التوا ل االجتماعي "فيسبوك"
 % ك دواف  استخدام المبحوثين لمول  التوا ل االجتماعي "فيسبوك"

 70.4 317 معرفة األحدا  التي تجري في المجتم  الذي أعيال فيه.

 64.4 290 التوا ل م  األ دلاء والمعارف.

 42.4 191 الح ول على معلومات جديدة.

 42.4 190 متابعة أفكار وآراء اآلخرين.

 37.8 170 نشر آرائي وأفكاري.

 35.8 161 مسايرة التطور التكنولوجي.

 35.6 160 استفيد منها في مجال عملي.

 32.7 147 ملء ولت الفراغ.

 29.8 134 نشر ومشاركة األخبار وال ور والفيديوهات.

 26.4 119 تخف  عني ضيوط الحياه.

 25.1 113 التعرف على أ دلاء جدد.

 23.6 106 لتعودي عليها

 20.7 93 وال  مختل  عن الوال  الملموس الذي أعيال فيه. التعرف على

 17.8 80 الح ول على متابعين ومعجبين جدد.

 13.8 62 الهروب من الوال .

 450ن= 

معرفة األثداث التي تجري في المجتمع الذي أعيش فيه توضاااااام بيانات الجدول أن  

في مقدمة دوافع اسللللتخدام المبحونين لموقع التواصللللل االجتماعي  فيسللللبوك  بنسللللبة 

، بينما جاء التواصل مع األصدقاء والمعارف  في المرتبة الثانية بنسبة %70.4بل ت 
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أفتار وهراء ، بينما جاء  الحصللللللول على معلومات جديدة ،  متابعة %64.4بل ت 

، في ثين جاء دافع  نشللللللر هراء %42.4اآلخرين  في المرتبة الثالثة بنسللللللبة بل ت 

، بينما جاء دافع  مسللايرة %37.8وأفتار المبحونين  في المرتبة الرابعة بنسللبة بل ت 

؛ في ثين جللاء دافع %35.8بنسللللللبللة  التکور التتنولوجي  في المرتبللة الخللامسللللللللة

ة ة بنسلللللبفي المجال العملي  في المرتبة السلللللادسللللل االسلللللتفادة من موقع الفيسلللللبوك 

جاء دافع  35.6% ما  عة بنسلللللل، بين بة السلللللللاب بة بل ت ملء وقت الفراغ  في المرت

نشلللللر ومشلللللارنات األخبار والصلللللور الفيديوهات  في ، في ثين ثل دافع  32.7%

 . %29.8المرتبة الثامنة بنسبة بل ت

محل  –دمة دوافع تعرض المبحونين نفعية مقشللللللير النتااج إلى تصللللللدر الدوافع الوت  

لموقع الفيسللبوك، بينما جاءت الدوافع الکقوسللية في المرتبة الثانية ضللمن  –الدراسللة 

فع نفعية مقدمة دوافيسللللللبوك، ويرجع تصللللللدر الدوافع الللدوافع اسللللللتخدام المبحونين 

تعرض المبحونين إلى الدور المها الذي انتسللبته مواقع التواصللل االجتماعي وخاصللة 

لفيسلللللبوك في اآلونة األخيرة نونها إثدى الوسلللللاال التي تبني أجندة وسلللللاال اإلعالم ا

األخرى باإلضافة إلى الوظيفة اإلخبارية التي تؤديها تلك الوساال لدى الجمهور، ومن 

 نا تصدرت الدوافع المنفعية مقدمة دوافع تعرض المبحونين للفيسبوك.

 (4جدول رل  )

متابعة الرسوم الساخرة على مول  التوا ل يوضم حرص المبحوثين على 

 االجتماعي فيسبوك

حرص المبحوثين على متابعة الرسوم الساخرة على مول  التوا ل االجتماعي 

 فيسبوك

 % ك

 3.8 17 ال

 96.2 433 نع  

 100.0 450 اإلجمالي

سابق ساخرة  توضم بيانات الجدول ال أن المبحونين يحرصون على متابعة الرسوم ال

على موقع التواصللللل االجتماعي فيسللللبوك، ثيا تصللللدرت فئة  نعا  مقدمة إجابات 

، بينما جاءت فئة  ال  في المرتبة %96.2بنسلللبة بل ت   -عينة الدراسلللة –المبحونين 

 .%3،8الثانية بنسبة بل ت 

باثا أن ثرص المبحونين      نة  –ويرى ال لدراسلللللللة عي عة الرسللللللوم  –ا على متاب

 –الساخرة على الفيسبوك ربما ييتي ننوع من أنواع المشارنة في المجاالت )سياسية 

رياضللية أو اجتماعية،....الخ(، وربما ييتي نونه نوعاً من أنواع النقد السللاخر لتافة  أو

فة األشتال االمجاالت الحياتية، وربما يتون متنفساً للبعض من أساليب النقد المباشر لت

 السلبية الموجودة في المجتمع.
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 (5جدول رل )

 يوضم معدل تعرض المبحوثين للرسوم الساخرة

معدل تعرض المبحوثين للرسوم 

 الساخرة

االنحراف  المتوسط الحسابي % ك

 المعياري

  12.0 52 نادراً 

2.2494 

 

 

 51.0 221 أحيانا .65451

 37.0 160 دائما

 100.0 433 االجمالي

تشللللير بيانات الجدول السللللابق أن تعرض المبحونين للرسللللوم السللللاخرة على موقع   

فيسبوك بصفة أثيانا جاءت في مقدمة معدل تعرضها للرسوم الساخرة على الفيسبوك 

سبة بل ت  سبة %51.0بن ، بينما جاء معدل تعرضها بصفة داامة في المرتبة الثانية بن

للرسللللللوم  -عينة الدراسلللللللة –المبحونين ؛ في ثين جاء معدل تعرض %37.0بل ت 

 .%12.0الساخرة على الفيسبوك بصفة نادرة في المرتبة الثالثة واألخيرة بنسبة بل ت 

ويرى الباثا أن ارتفاع معدل تعرض المبحونين للرسلللوم السلللاخرة على الفيسلللبوك   

ن لفاييتي نتيجة الرتفاع عدد مسللتخدمي الفيسللبوك بصللفة عامة باإلضللافة إلى أن هذا 

الرسوم الساخرة، أو الميمز  يعد من الفنون التي القت اهتمام ومتابعة لدى مستخدمي  

الفيسبوك وهو ما ظهر بوضوم من خالل عدد المتابعين لهذه الصفحات الساخرة على 

الفيسللللللبوك والتي يتجاو  عددها الماليين من المتابعين والمتفاعلين معها، نما أن هذه 

ممانالً للفن الصلحفي السلاخر وهو التاريتاتير والذي نان  الرسلوم السلاخرة تعد شلتالً 

يمثل أهمية نبيرة  لقکاع عريض من جمهور قراء الصللللللحف الورقية، ومن نا ييتي 

سبوك نتيجة لعزوف جمهور الصحف  ساخرة على الفي معدل ارتفاع متابعي الرسوم ال

 بوك.يسالف الورقية عن متابعة هذا الفن واستبداله بالرسوم الساخرة على

 (6جدول رل  )

الرسوم الساخرة التي يهت  المبحوثون بمتابعتها على ال فحات  أبرزيوضم 

 الساخرة
 % ك الرسوم الساخرة التي يهت  المبحوثون بمتابعتها على ال فحات الساخرة أبرز

 62.8 272 الرسوم الرياضيةالساخرة.

 50.8 220 الرسوم التي تتناول األحدا  اليومية.

 41.1 178 السياسية الساخرة. الرسوم

 27.5 119 الرسوم الفنية الساخرة.

 14.1 61 الرسوم االلت ادية الساخرة.

 433ن= 

الرسللوم الرياضللية السللاخرة  جاءت في مقدمة   أن توضاام بيانات الجدول السااابق  

بة بل ت بنسلل السللاخرةعلى الصللفحات ة التي يهتا المبحونون بمتابعتهاالرسللوم السللاخر

، بينما جاءت الرسللللوم التي تتناول األثداث اليومية في المرتبة الثانية بنسللللبة 62.8%

؛ في ثين جاءت  الرسوم السياسية الساخرة  في المرتبة الثالثة بنسبة %50.8بل ت 

، بينما جاءت الرسلللوم الفنية السلللاخرة في المرتبة الرابعة بنسلللبة بل ت %41.1بل ت 
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ساخرة في المرتبة الخامسة واألخيرة ؛ في ثين جا27.5% ءت الرسوم االقتصادية ال

ضمن الرسوم الساخرة التي يهتا المبحونون بمتابعتها على الصفحات الساخرة  بنسبة 

 .%14.1بل ت 

أن تصللدر الرسللوم الرياضللية السللاخرة مقدمة الرسللوم السللاخرة التي  ويرم الباحث   

بوك سبوك يرجع إلى أن أغلب مستخدمي الفيسيهتا المبحونون بمتابعتها على موقع الفي

ويمثلون النسللبة األنبر من مسللتخدمي الفيسللبوك في  34 -25من فئة الشللباب من عمر 

، وتعد هذه الشريحة العمرية من أنثر شرااح المجتمع اهتماماً ومتابعة للشين (55)مصر

خرة، الرياضللي، ومن نا جاء تصللدر الرسللوم الرياضللية السللاخرة مقدمة الرسللوم السللا

بينما يرى الباثا أن تصللللدر الرسللللوم التي تتناول األثداث اليومية في المرتبة الثانية 

نتيجة لکبيعة الرسوم الساخرة والتي تعتمد على نسر الرتابة والملل ومعالجة األثداث 

بشللللتل سللللاخر ومن نا يعتمد المبحونون على متابعة تلك الرسللللوم ننوع من التنفيس، 

مجىء الرسلللوم السلللياسلللية السلللاخرة في المرتبة الثالثة ضلللمن بينما يرجع الباثا أن 

الرسللللللوم السلللللللاخرة التي يحرص المبحونون على متابعتها نظراً لحالة االسللللللتقرار 

السللياسللي التي شللهدتها البيئة السللياسللية المصللرية في اآلونة األخيرة، في ثين مجىء 

م لى أن تلك الرسلللوالرسلللوم الفنية واالقتصلللادية السلللاخرة في المراتب األخيرة يعود إ

ترتب  باألثداث الفنية واالقتصلللللادية الکاراة، والتي يترتب عليها اهتمام الرأي العام، 

ومن نا ترتب  تلك الرسوم بتلك األثداث باإلضافة أن المجالين)الفني ، واالقتصادي( 

من المجاالت التي تش ل اهتمام بعض الشرااح والتي تقل نثيراً عن الشرااح التي تهتا 

 الشين الرياضي أو السياسي. ب

 (7جدول رل )

 يوضم دواف  استخدام المبحوثين للرسوم الساخرة

 % ك دواف  استخدام المبحوثين للرسوم الساخرة

 65.8 285 التناول الفكاهي لألحدا .

 43.9 190 للتسلية والترفيه.

 36.7 159 الهتمامها بالتركيز على لنايا ومشكالت ته  المجتم .

 34.9 151 عن وال  الحياة بشكل ساخر.تعبر 

 33.7 146 اإلبداع في األفكار واستخدام الرسوم.

 30.9 134 ألنها تنالال الموضوعات ب ورة سهلة وبسيطة الفه .

 23.8 103 ألتعل  منها النقد الساخر لألحدا  والموال .

 17.6 76 ألن تعد متنفساً للنيوط اليومية .

 16.2 70 القنايا واألحدا .تعبر عَما بداخلي تجاه 

 13.2 57 التوا ل والمشاركة م  األ دلاء.

 12.2 53 من باب الفنول.

 10.4 45 ألعبر عن رأيي وأشارك اآلخرين في المنمون المقدم.

 8.5 37 أ بحت عادة لي.

 8.1 35 ألنها تشعرني بحرية التعبير.

 433ن= 
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الفتاهي لألثداث جاء في مقدمة الدوافع التناول تشاااااير بيانات الجدول الساااااابق أن    

، بينما %65.8التي يحرص المبحونون علي متابعتها للرسلللوم السلللاخرة بنسلللبة بل ت 

؛ في ثين جاء دافع %43.9جاء دافع التسلية والترفيه  في المرتبة الثانية بنسبة بل ت 

تها  تاهتمام المبحونين بمتابعة الرسلللوم السلللاخرة لتونها ترنز على قضلللايا ومشلللتال

؛ في ثين ثل دافع   أن هذه الرسللوم %36.7المجتمع في المرتبة الثالثة بنسللبة بل ت 

؛ بينما جاء %34.9بة بل ت تعبر عن واقع الحياة بشتل ساخر  في المرتبة الثالثة بنس

اإلبداع في األفتار واسلللتخدام الرسلللوم  نيثد دوافع متابعة المبحونين للرسلللوم دافع  

؛ في ثين أن هذه الرسللوم السللاخرة %33.7الرابعة بنسللبة بل ت  السللاخرة في المرتبة

تناقش الموضللوعات بصللورة سللهلة وبسلليکة الفها في المرتبة الخامسللة بنسللبة بل ت 

؛ في ثين ثللل دافع أن المبحونين يتعلمون منهللا النقللد السللللللللاخر لألثللداث 30.9%

الدوافع في  ، بينما جاءت باقي%23.8والمواقف في المرتبة السللللادسللللة بنسللللبة بل ت 

 مراتب متيخرة ومتقاربة من بعضها البعض.

وباستعراض النتااج السابقة يمتن القول أن دوافع متابعة المبحونين للرسوم الساخرة   

فتاهي  التناول ال دافعتنوعت بين الدوافع النفعية والدوافع الکقوسللللللية ثيا تصللللللدر 

بينما جاء الدافع الکقوسللللللي في المرتبة األولى  وهو أثد الدوافع النفعية، لألثداث  

المرتبة الثانية وهو  التسلللللللية والترفيه ، وهو يعتس اختالف دوافع المبحونين محل 

الدراسة نظراً لتنوع الرسوم الساخرة، ثيا ترنز بعض أنواع الرسوم لدى المبحونين 

لتناول نفعية سللواء ابينما تسللتهدف رسللوم أخرى دوافع  على عنصللر التسلللية والترفية،

لفتاهي للحدث أو الترنيز على قضللللايا ومشللللتالت المجتمع، نما تختلف تلك الدوافع ا

باختالف المت يرات الديموجرافية للمبحونين، باإلضلللافة إلى أن تصلللدر بعض الدوافع 

الکقوسللللية مقدمة دوافع متابعة المبحونين للرسللللوم السللللاخرة ييتي ضللللمن أهداف تلك 

 نفعية.الالساخرة إلى جانب بعض الدوافع الرسوم 

لمياااء علي عباادالحميااد وتتفق نتيجللة هللذا الجللدول مع مللاانتهللت إليلله دراسللللللللة )  

دوافع تعرض شللباب الصللعيد للرسللوم السللاخرة  أبر ، والتي نشللفت أن (56)(م2019

ية والقضلللايا السلللياسلللية القوم التي تعرض القضلللايا السلللياسلللية معرفة ومتابعة األخبار

والتي  (57)(siliki Plevriti 2018Vaوالعالمية بشللللتل سللللاخر وخفيف، ودراسللللة)

توصلللللللت إلى أن الشللللللباب أنثر اسللللللتخداماً  للميمز  وأنها يسللللللتخدمونها نيداة للنقد 

 السياسي.
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 (8جدول رل )

يوضم حرص المبحوثين على متابعة الرسوم الرياضية الساخرة على مول  

 التوا ل االجتماعي فيسبوك

الرياضية الساخرة على مول  التوا ل حرص المبحوثين على متابعة الرسوم 

 االجتماعي فيسبوك

 % ك

 3.7 16 ال

 96.3 417 نع  

 100.0 433 اإلجمالي

أن المبحونين يحرصلللللون على متابعة الرسلللللوم الرياضلللللية توضااااام بيانات الجدول   

السلللاخرة على موقع التواصلللل االجتماعي فيسلللبوك ثيا تصلللدرت فئة  نعا  مقدمة 

، بينما جاءت فئة  ال  في %96.3بنسلللبة بل ت   -عينة الدراسلللة –إجابات المبحونين 

 .%7،3المرتبة الثانية بنسبة بل ت 

ويرى الباثا أن ثرص المبحونين على متابعة الرسلللوم الرياضلللية السلللاخرة ييتي    

متوافقاً مع تصللدر الرسللوم الرياضللية السللاخرة مقدمة الرسللوم السللاخرة التي يحرص 

المبحونون على متابعتها على موقع التواصللللل االجتماعي الفيسللللبوك، نما أن ثرص 

ن أالرياضللية السللاخرة ييتي نتيجة على متابعة الرسللوم  –محل الدراسللة  –المبحونين 

مقدمة الفئات العمرية األنثر استخداماً لفيسبوك في تيتي في   34-25الفئة العمرية من 

مصللللر وهي أيضللللا أنثر الفئات اهتماماً ومتابعة للقضللللايا الرياضللللية، نما أن اهتمام 

لتي االمبحونين بمتابعة الرسللللوم الرياضللللية السللللاخرة ييتي نتيجة لألثداث الرياضللللية 

 شلللهدتها البيئة الرياضلللية المصلللرية في اآلونة األخيرة من تصلللدر عدداً من القضلللايا

واألثداث الرياضلللللية مقدمة األثداث المصلللللرية سلللللواء تلك المتعلقة باالسلللللتثمارات 

ة ، أو مايتعلق بالقضايا المرتبکة ببعض األجهزبية في األندية الرياضية المصريةاألجن

، أو مايتعلق بر سلللللللاء األندية، أو غيرها من األثداث الفنية في األندية الرياضللللللية

الرياضية والتي نانت مح  اهتمام لدى القاامين على الصفحات الساخرة ونذلك مح  

 متابعة من قبل المبحونين.

 (9جدول رل )

 يوضم معدل تعرض المبحوثين للرسوم الرياضية الساخرة

المتوسط  % ك معدل تعرض المبحوثين للرسوم الرياضية الساخرة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

  15.6 65 نادراً 

2.1990 

 

 

 48.9 204 أحيانا .68725

 35.5 148 دائما

 100.0 417 االجمالي

تعرض المبحونين للرسوم الرياضية الساخرة على توضم بيانات الجدول السابق أن 

جاءت في مقدمة معدل تعرضلللها للرسلللوم الرياضلللية   أثيانا موقع فيسلللبوك بصلللفة 

سبة بل ت  سبوك بن ساخرة على الفي ، بينما جاء معدل تعرضها بصفة داامة %48.9ال



205 

عينة  –؛ في ثين جاء معدل تعرض المبحونين %35.5في المرتبة الثانية بنسبة بل ت 

الثالثة  ةللرسللوم الرياضللية السللاخرة على الفيسللبوك بصللفة نادرة في المرتب -الدراسللة

 .%15.6واألخيرة بنسبة بل ت 

 (10جدول رل )

 يوضم دواف  استخدام المبحوثين للرسوم الرياضية الساخرة

 % ك دواف  استخدام المبحوثين للرسوم الرياضية الساخرة

 48.2 201 ألنها تعالج األحدا  الرياضية بشكل ساخر.

 41.0 171 ألنها تعبر عما بداخلي تجاه الفريق المنافس.

 36.9 154 للتسلية ولناء ولت الفراغ.

 29.5 123 ألنها ملفتة وجاذبة لالنتباه.

 28.3 118 ألدع  بها الفريق الذي أشجعه.

 28.1 117 جهاز فني(. -جهاز يداري -للتهك  والسخرية من الفريق المنافس)العبين

 27.8 116 ألنها تتس  بالحرية في نقد القنايا واألحدا  الرياضية.

ألنها تسلط النوء على القنايا الرياضية التي تيفل عنها وسائل اإلعالم 

 األخرم.

112 26.9 

 23.5 98 فه  واستيعاب األحدا  الرياضية.

 17.3 72 تتيم لي فر ة التوا ل م  أ دلاء جدد ينتمون للنادي الذي أشجعه.

 14.1 59 ألعبر عن رأيي بحرية تجاه النادي الذي أشجعه.

 11.5 48 من الوال  والمشكالت المجتمعية بي. الهروب

 417ن= 

أن دافع معالجة األثداث الرياضية بشتل ساخر جاء في مقدمة تشير بيانات الجدول   

للرسلللوم الرياضلللية السلللاخرة بنسلللبة بل ت  -عينة الدراسلللة –دوافع متابعة المبحونين 

، بينما جاء دافع   أن هذه الرسللللللوم تعبر عما بداخل المبحونين تجاه الفريق 48.2%

جاء دافع  التسلللية وقضللاء  ؛ في ثين%41.0المنافس  في المرتبة الثانية بنسللبة بل ت 

بة بل ت  ثة بنسلللللل ثال بة ال هذه %36.9وقت الفراغ  في المرت جاء دافع أن  ؛ في ثين 

؛ في جاء دافع %29.5الرسللللوم ملفتة وجاذبة لالنتباه في المرتبة الرابعة بنسللللبة بل ت 

متابعة المبحونين للرسللوم الرياضللية السللاخرة لدعا الفريق الذي يشللجعه المبحونين في 

؛ في ثين ثل دافع التهتا والسللخرية من الفريق %28.3تبة الخامسللة بنسللبة بل ت المر

عة المبحونين للرسللللللوم  -جها  إداري -المنافس)العبين تاب ثد دوافع م ني جها  فني( 

 .  %28.1الرياضية الساخرة في المرتبة السادسة بنسبة بل ت 

المبحونين للرسللللللوم وباسللللللتعراض النتااج السلللللللابقة يمتن القول أن دوافع تعرض   

نفعية والدوافع الکقوسلللية، نما أن نتااج هذا ية السلللاخرة تنوعت بين الدوافع الالرياضللل

( الخاص بدوافع متابعة المبحونين للرسللللللوم 7الجدول تتوافق مع نتااج الجدول رقا)

 ن للرسللللوم السللللاخرة بين الدوافعالسللللاخرة والتي نشللللفت تنوع دوافع متابعة المبحوني

 وافع الکقوسية.نفعية والدال
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 (58)(م2019عليه هشااااااام جمال الدينوتتفق نتيجة هذا الجدول مع نتااج دراسللللللة )  

نارة الجمهور المنافس”صلللللللدر هدف والتي انتهت إلى ت باب تعرض  ”إ مقدمة أسلللللل

 المراهقين للصفحات الرياضية.

 (11جدول رل )

على يوضم مدم منالشة المبحوثين حول منامين الرسوم الرياضية الساخرة 

 مول  التوا ل االجتماعي فيسبوك

مدم منالشة المبحوثين حول منامين الرسوم الرياضية الساخرة على 

 مول  التوا ل االجتماعي فيسبوك

 % ك

 0 0 ال

 100.0 417 نع  

 100.0 417 اإلجمالي

 يتناقشلللللون مع -عينة الدراسلللللة –تشلللللير بيانات الجدول السلللللابق إلى أن المبحونين    

مضللامين الرسللوم الرياضللية السللاخرة على مواقع التواصللل االجتماعي  غيرها ثول

بالقضللايا  –عينة الدراسللة  –، وهذا يعتس مدى اهتمام المبحونين %100بنسللبة بل ت 

واألثداث الرياضللللية وهو ماانعتس على مناقشللللتها للمضللللامين التي تحملها الرسللللوم 

 الرياضية الساخرة.

 (12جدول رل )

 يتنالال المبحوثون معه  حول منامين الرسوم الرياضية الساخرةيوضم األطراف الذين 

األطراف الذين يتنالال المبحوثون معه  حول منامين الرسوم الرياضية 

 الساخرة

 % ك

 76.5 319 م  أ دلائي من المنتمين للنادي الذي أشجعه.

 40.0 167 م  األ دلاء ب فة عامة.

 38.4 160 الفيس بوك.م  أ دلاء في مجموعات التراضية على 

 36.9 154 م  زمالء العمل.

 36.5 152 م  األهل.

 417ن= 

أن األصدقاء المنتمين للنادي الذي يشجعه المبحونين  توضم بيانات الجدول السابق   

جاءوا في مقدمة األطراف الذين يتناقش المبحونون معها ثول مضللللللامين الرسللللللوم 

، بينما ثل  األصللللدقاء بصللللفة عامة  في %76.5الرياضللللية السللللاخرة بنسللللبة بل ت 

سبة بل ت  موعات ؛ في ثين جاء اصدقاء المبحونين في المج%40.0المرتبة الثانية بن

، بينما ثل   مالء %38.4االفتراضية على الفيسبوك في المرتبة الرابعة بنسبة بل ت 

؛ في ثين جاء  األهل  في المرتبة %36.9العمل  في المرتبة الخامسلللة بنسلللبة بل ت 

السللللادسللللة واألخيرة ضللللمن األطراف الذين يتناقش المبحونون معها ثول مضللللامين 

 .  %36.5ل ت الرسوم الرياضية الساخرة بنسبة ب

وباسللتعراض النتااج السللابقة يمتن القول أن تصللدر األصللدقاء المنتمين للنادي الذي    



207 

يشللجعه المبحونين, أصللدقاء في مجموعات اقتراضللية على الفيسللبوك مقدمة األطراف 

الذين يتناقش المبحونون معها ثول مضامين الرسوم الرياضية الساخرة يرجع إلى أن 

و أ لمسللتخدميه إنشللاء مجموعات افتراضللية ينتمون لنفس األفتارموقع الفيسللبوك يتيح 

إلى مناقشة مضامين  –محل الدراسة  –، وربما ذلك مايحمل المبحونين األيديولوجيات

الرسللوم الرياضللية السللاخرة مع المنتمين لنفس النادي، بينما يرجع مناقشللة المبحونين 

إلى أنها أثد الجماعات  للمضللللللامين التي تحملها الرسللللللوم السللللللاخرة مع اصللللللدقااها

المرجعية التي تؤتر ويتينر بها الفرد، بينما يرى الباثا أن مجىء  مالء العمل في 

المرتبة الخامسللللللة ضللللللمن األطراف الذين يتناقش المبحونون معها ثول مضللللللامين 

محل  –الرسللللوم الرياضللللية السللللاخرة يرجع إلى أن الشللللريحة العمرية من المبحونين 

العمرية التي لا تتيهل بعد لش ل الوظااف أو سوا العمل ومن نا  من الفئات -الدراسة

، في -محل الدراسللللللة –اليمثل هذا الکرف جزءاً من الجماعات المرجعية للمبحونين 

ثين يرجع الباثا ثلول  األهل  في المرتبة األخيرة ضلللللمن األطراف الذين يتناقش 

ساخرة  رنت نتيرجع إلى تينير اإلالمبحونون معها ثول مضامين الرسوم الرياضية ال

 بصفة عامة ومواقع التواصل االجتماعي على العالقات االجتماعية واألسرية.

 (13جدول رل )

يوضم  اتجاه من يتنالال المبحوثون معه  حول منامين الرسوم الرياضية 

 بوكيسالساخرة على  فحات الف
اتجاه من يتنالال المبحوثون معه  حول منامين الرسوم الرياضية الساخرة 

 بوكعلى  فحات الفيس

 % ك

 43.4 181 الموافقة على ماتحمله الرسوم الساخرة من منامين.

 40.3 168 الموافقة على بعا ماتحمله الرسوم الساخرة ومعارضة بعنها.

 16.3 68 معارضة ماتحمله الرسوم الساخرة من منامين

 100.0 417 االجمالي

أن الموافقة على ماتحمله الرسوم الساخرة من مضامين  تشير بيانات الجدول السابق  

جاءت في مقدمة اتجاه من يتناقش المبحونون معها ثول مضللامين الرسللوم الرياضللية 

، بينما جاءت الموافقة على %43.4السلللاخرة على صلللفحات الفيسلللبوك بنسلللبة بل ت 

، في ثين ثل معارضللة %40.3بعض ماتحمله الرسللوم السللاخرة ومعارضللة بعضللها 

ماتحمله الرسلللوم السلللاخرة من مضلللامين في المرتبة الثالثة واألخيرة ضلللمن اتجاه من 

يتناقش المبحونون معها ثول مضلللامين الرسلللوم الرياضلللية السلللاخرة على صلللفحات 

 .%16.3الفيسبوك بنسبة بل ت 

وباسللتعراض النتااج السللابقة يمتن القول أن تصللدر االتجاه الخاص بالموافقة على     

ماتحمله الرسوم الساخرة من مضامين من جانب من يتناقش معها المبحونين يمتن أن 

عامالً من عوامل التينير على المبحونين بل يمتن أن يتون سللبباً من أسللباب التعصللب 

فة ، أو األصدقاء بصالذين ينتمون لنفس النادي صدقاءالرياضي خاصة مع تصدر األ

عامة، أو األصللللدقاء في مجموعات اقتراضللللية على الفيسللللبوك، وهو ماسللللتوضللللحه 

 الجداول التالية.
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 (14جدول رل )

يوضم مدم تفاعل المبحوثين حول منامين الرسوم الرياضية الساخرة على مول  

 التوا ل االجتماعي فيسبوك

منامين الرسوم الرياضية الساخرة على مول   مدم تفاعل المبحوثين حول

 التوا ل االجتماعي فيسبوك

 % ك

 0 0 ال

 100.0 417 نع  

 100.0 417 اإلجمالي

سابق   شير بيانات الجدول ال سة –أن المبحونين  ت ن يتفاعلون مع مضامي -عينة الدرا

، %100الرسلللوم الرياضلللية السلللاخرة على مواقع التواصلللل االجتماعي بنسلللبة بل ت 

لتي بمناقشة للمضامين ا -عينة الدراسة  –وهذه النتيجة مترتبة على اهتمام المبحونين 

 ها.تحملها الرسوم الرياضية الساخرة، وهو ماانعتس على تفاعلها مع

 (15جدول رل )

ية لرياضاستخدام المبحوثين لألساليب التفاعلية اآلتية م  الرسوم ايوضم مدم 

 بوكالساخرة على  فحات الفيس

مدم استخدام المبحوثين 

لألساليب التفاعلية اآلتية 

م  الرسوم الرياضية 

على  فحات الساخرة 

 بوكالفيس

المتوسط  دائماً  أحياناً  نادراً 

 الحسابي

 االنحراف

 % ك % ك % ك المعياري

عمل يعجاب 

 (Likeللمنشور)

75 18.0 75 18.0 267 64.0 2.4604 78077. 

عمل يشارات لأل دلاء في 

 (Mentionالمنشورات)

62 14.9 133 31.9 222 53.2 2.3837 73152. 

التعليق على مشاركات 

بعا المستخدمين 

 اآلخرين

63 15.1 135 32.4 219 52.5 2.3741 73321. 

ألوم بوض  رس  ساخر 

آخر حول الموضوع 

 المعروض.

122 29.3 103 24.7 192 46.0 2.1679 85239. 

نشر نفس الرسوم 

الساخرة على وسائل 

التوا ل االجتماعي 

 األخرم.

127 30.5 128 30.7 162 38.8 2.0839 82925. 

مشاركة الخبر أو يعادة 

 (Shareنشره )

184 44.1 133 31.9 100 24.0 1.7986 80126. 

التعليق على 

 (Commentالمنشور)

199 47.7 119 28.5 99 23.7 1.7602 81160. 
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إلى أن عمل إعجاب للمنشور جاء في مقدمة األساليب  تشير بيانات الجدول السابق   

خالل تفاعلها مع الرسللللللوم  -محل الدراسللللللة –التفاعلية التي اسللللللتخدمها المبحونين 

ساخرة على الفيسبوك وذلك عند متوس  ثسابي بلغ  ، بينما جاء 2.4604الرياضية ال

بمتوسلل  في المرتبة الثانية ( Mention) عمل إشللارات لألصللدقاء في المنشللورات 

التعليق على مشلللللللارنات بعض المسللللللتخدمين .، بينما جاء  2.3837ثسلللللللابي بلغ 

ثل ؛ في ثين 2.3741اآلخرين  في المرتبة الثالثة وذلك عند متوسللللل  ثسلللللابي بلغ 

بوضللع رسللا سللاخر هخر ثول الموضللوع األسلللوب التفاعلي الخاص بقيام المسللتخدم 

 –ن التي اسللتخدمها المبحونيعلية المعروض في المرتبة الرابعة ضللمن األسللاليب التفا

خالل تفاعلها مع الرسوم الرياضية الساخرة على الفيسبوك وذلك عند  -محل الدراسة

نشلللر نفس الرسلللوم السلللاخرة على وسلللاال ، بينما جاء  2.1679متوسللل  ثسلللابي بلغ 

، في ثين 2.0839بنسلللبة بل ت التواصلللل االجتماعي األخرى  في المرتبة الخامسلللة 

في المرتبة السادسة بمتوس  ثسابي (" Share)مشارنة الخبر أو إعادة نشره جاء  

  في المرتبة السلللابعة (Comment)التعليق على المنشلللور، بينما ثل  1.7986بلغ 

خالل  -محل الدراسللة –التي اسللتخدمها المبحونين واألخيرة ضللمن األسللاليب التفاعلية 

فيسللبوك وذلك عند متوسلل  ثسللابي بلغ تفاعلها مع الرسللوم الرياضللية السللاخرة على ال

1.7602.  

محل  –وباسللللتعراض النتااج السللللالفة الذنر يمتن القول أن معدل تفاعل المبحونين    

مع الرسللوم الرياضللية السللاخرة على الفيسللبوك جاء في بعضللها مرتفعاً وفي  -الدراسللة

ً بعض األساليب األخرى   ،سومتلك الر، وهو مايؤند اهتمام المبحونين بمتابعة متوسکا

ه عة المبحونين  ذاو تاب مام وم عدل اهت کة بم فة المرتب جداول السلللللللال يه ال ندت عل ماأ

في  -محل الدراسللللة –للصللللفحات الرياضللللية السللللاخرة، نما أن التباين بين المبحونين 

اسللللتخدامها لألسللللاليب التفاعلية يرتب  بعدد من العوامل تتمثل في اختالف المت يرات 

 الرياضللللللي للمبحونين من عدمه اإلنتماءحونين باإلضللللللافة إلى الديموجرافية بين المب

وهو مايشلتل عامالً فعاالً في اختيار المبحوث ألسلاليب التفاعل مع الرسلوم الرياضلية 

 الساخرة.

أسااماء م ااطفى محمود أحمد دراسللة)وتتفق نتيجة هذا الجدول مع ما توصلللت إليه   

والتي نشلللفت تنوع تفاعل المبحونين مع مضلللامين صلللفحات التاريتاتير   (59)(2018

والتي نشللفت  (60)(م2015ساالوم محمد أحمد أبوالعال الشااري  ودراسللة )، السللاخرة

 تعدد طرا تفاعل المبحونين مع الرسوم الساخرة في هذه الصفحات.
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 (16جدول رل )

 على  فحات الفيسبوكاضية الساخرة يوضم أثر تعرض المبحوثين للرسوم الري

أثر تعرض المبحوثين للرسوم 

الرياضية الساخرة على  فحات 

الفيسبوك على نمو التع ب 

 الرياضي

المتوسط  موافق محايد معارض

 الحسابي

االنحراف 

 % ك % ك % ك المعياري

أشعر بالفرح بهزيمة الفرق 

 المنافسة لفريقي.

31 7.4 124 29.7 262 62.8 2.5540 62986. 

ألي   دالات م  األفراد 

 ي.الرياض اإلنتماءالمختلفين في 

24 5.8 138 33.1 255 61.2 2.5540 60255. 

أهاج  الحكام والالعبين 

والمسئولين في حالة هزيمة 

 فريقي.

80 19.2 122 29.3 215 51.6 2.3237 77722. 

أشارك بالتعليق الساخر على 

 هزيمة الفرق المنافس لفريقي. 

80 19.2 136 32.6 201 48.2 2.2902 76882. 

أتقبل هزيمة فريقي وأهنىء 

 مشجعي الفرق المنافسة.

87 20.9 130 31.2 200 48.0 2.2710 78504. 

أميل يلى احترام رأي المشجعين 

 المنافسين.

90 21.6 131 31.4 196 47.0 2.2542 78913. 

أتنامن م  الفرق المنافسة 

لفريقي في حالة تعرضه  لهجوم 

 غير مبرر. 

74 17.7 189 45.3 154 36.9 2.1918 71497. 

أشج  الفرق المنافسة المشاركة 

في البطوالت غير البطولة 

 المحلية.

117 28.1 147 35.3 153 36.7 2.0863 80098. 

أشارك أ دلائي المنتمين لفرق 

لالعبين أو منافسة دعمه  

مسئولي األجهزة الفنية واإلدارية 

 في حالة تعرضه  لألزمات.

181 43.4 130 31.2 106 25.4 1.8201 81085. 

أسخر من جماهير والعبي 

ومسئولي الفرق المنافسة في 

 حالة تعرضه  للهزيمة.

214 51.3 102 24.5 101 24.2 1.7290 82680. 

أشارك في الهاشتاجات التي 

 تسخر من الفريق المنافس. 

199 47.7 147 35.3 71 17.0 1.6930 74471. 

أتنالال بموضوعية م  جماهير 

الفرق المنافسة في حالة الفوز 

 أو الهزيمة.

198 47.5 154 36.9 65 15.6 1.6811 72818. 

 .69802 1.5612 12.0 50 32.1 134 55.9 233 أستهين بقدرات الفريق المنافس.

اعبر عن استيائي من الفريق 

الذي أشجعه في حالة الهزيمة 

 بتوجيه السباب والشتائ .

251 60.2 113 27.1 53 12.7 1.5252 71047. 

أن شلللعور المبحونين بالفرم بهزيمة الفرا المنافسلللة لفريقها،  تشاااير بيانات الجدول  

الرياضللي  جاءا في مقدمة تينيرات  اإلنتماءوإقامة صللداقات مع األفراد المختلفين في 

للرسلللللوم الرياضلللللية السلللللاخرة على صلللللفحات  -عينة الدراسلللللة –تعرض المبحونين 

، بينما جاء التينير المتعلق بمهاجمة الحتام  2.5540الفيسلللبوك بمتوسللل  ثسلللابي بلغ 

سبة بل ت  والالعبين والمسئولين في ثالة هزيمة فريق المبحونين في المرتبة الثانية بن
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مشلللللللارنة المبحونين بالتعليق السلللللللاخر على هزيمة الفرا   ، في ثين ثل2.3237

؛ في ثين جاء 2.2902المنافسللللة لفريقها  في المرتبة الرابعة بمتوسلللل  ثسللللابي بلغ 

 تقبل المبحونين هزيمة فريقها وتهنئة مشللجعي الفرا المنافسللة  في المرتبة الخامسللة 

للرسللوم الرياضللية السللاخرة على  -عينة الدراسللة –ضللمن تينيرات تعرض المبحونين 

، بينما جاء التينير الخاص  بميل 2.2710صلللفحات الفيسلللبوك بمتوسللل  ثسلللابي بلغ 

المبحونين إلى إثترام رأي المشجعين المنافسين  في المرتبة السادسة بمتوس  ثسابي 

، في ثين ثل  تضامن المبحونين مع الفرا المنافسة لفريقها في ثالة 2.2542بل ت 

سابعة بمتوس  ثسابي بلغ تعرضه ، بينما 2.1918ا لهجوم غير مبرر  في المرتبة ال

جاء تشجيع المبحونين للفرا المنافسة المشارنة في البکوالت غير البکوالت المحلية 

؛ في ثين ثل  مشلللارنة المبحونين 2.0863في المرتبة الثامنة بمتوسللل  ثسلللابي بلغ 

عبين أو مسللئولي األجهزة الفنية واإلدارية المنتمين لفرا منافسللة دعمها لالاصللدقااها 

،   بينما 1.8201في ثالة تعرضها لأل مات في المرتبة التاسعة بمتوس  ثسابي بلغ 

 ثلت باقي التينيرات في مراتب متيخرة وبنسب قريبة من بعضها.

يمتن القول أن التينيرات التي أثدنها تعرض  وباسااااتعراض النتائج السااااالفة الذكر   

 جاءت أغلبها وفي مقدمتها تينيرات سلبية بلن للصفحات الرياضية الساخرة المبحوني

وقد ظهر ذلك في  ،إنها تعد من مقدمات نمو ظاهرة التعصللب الرياضللي لدى الجمهور

تصدر شعور المبحونين بالفرم بهزيمة الفرا المنافسة لفريقها مقدمة تينيرات تعرض 

 من التينيرات التي تعبر عن التعصللب المبحونين للرسللوم الرياضللية السللاخرة وغيرها

الرياضللللللي لدى المبحونين )بمهاجمة الحتام والالعبين والمسللللللئولين في ثالة هزيمة 

مشللللارنة المبحونين بالتعليق السللللاخر على هزيمة الفرا المنافسللللة ، فريق المبحونين 

لفريقها(، غير أن تصللللدر هذه التينيرات السلللللبية لا تتن هي السللللمة األسللللاسللللية لدى 

تينيرات ا ية في مقدمة  تينيرات اإليجاب بل جاءت بعض ال لدراسلللللللة  نة ا لمبحونين عي

تعرض المبحونين للصفحات الساخرة والتي تدعوا إلى نبذ العنف والتعصب الرياضي 

بات المبحونين  جا ما ظهر خالل إ ية بين المبحونين وهو  وإرسلللللللاء الروم الرياضلللللل

لة في قات مع األفراد المخت والمتمث قامة صلللللللدا ماءلفين في )إ بل تق، الرياضللللللي اإلنت

إثترام رأي المشلللللجعين ، المبحونين هزيمة فريقها وتهنئة مشلللللجعي الفرا المنافسلللللة

تضلللامن المبحونين مع الفرا المنافسلللة لفريقها في ثالة تعرضلللها لهجوم ، المنافسلللين

غير مبرر(، ويرى الباثا أن التباين بين المبحونين في تينير تعرضلللللها للصلللللفحات 

ن ، والمسللللللتوى التعليمي بيع  إلى التباين في الفئة العمريةة السللللللاخرة يرجالرياضللللللي

الرياضلللي للمبحونين وهي عوامل لها بالغ األنر في  اإلنتماءالمبحونين باإلضلللافة إلى 

 التينير على المبحونين.

وبصفة عامة يمتن القول أن الصفحات الرياضية الرياضية الساخرة على الفيسبوك   

 وهو –محل الدراسلللة  –لها أنر في برو  ظاهرة التعصلللب الرياضلللي لدى المبحونين 

 ماظهر خالل إجابات المبحونين.
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ساااااامي الساااااعيد أحمد النجار )نتهت إليه دراسلللللة ا وتتفق نتيجة هذا الجدول مع ما   

من أن أها مظاهر سلوك التعصب الرياضي عبر أشتال صحافة المواطن  (61)(2017

هي هجوم بعض الجماهير من خالل منشوراتها عبر صفحاتها الشخصية ضد الفرا 

 John Williams and Nicola 2019األخللللرى، ودراسللللللللللة دراسللللللللللة )

Vannucci)(62)  والتي توصللللت إلى ظهور أشلللتال متعددة للتعصلللب الرياضلللي بين

عليه هشااام جمال الجماهير اإلنجليزية وبخاصللة األجيال الصللاعدة، ودراسللة دراسللة )

مقدمة ”الجمهور المنافس  إنارة”والتي انتهت إلى تصلللللللدر هدف  (63)(م2019الدين

رت النتااج أن أهداف نشللر المعلومات بالصللفحات الرياضللية عينة الدراسللة، نما أظه

جاءت في صدارة أسباب التعصب الرياضي التي ظهرت ” المنشورات المثيرة للجدل

 في الصفحات الرياضية.

(17جدول رل )  

تأثير الرسوم الرياضية الساخرة على جماهير األندية الرياضيةيوضم   
مدم تأثير الرسوم الرياضية 

الساخرة على جماهير األندية 

 الرياضية 

المتوسط  موافق محايد معارض

 الحسابي

االنحراف 

 % ك % ك % ك المعياري

تساه  هذه الرسوم في استفزاز 

 جماهير األندية المتنافسة.

29 7.0 108 25.9 280 67.1 2.6019 61613. 

تساه  هذه الرسوم في الشحن 

النفسي تجاه جماهير األندية 

 المتنافسة.

39 9.4 108 25.9 270 64.7 2.5540 65968. 

تساه  هذه الرسوم في نمو 

ظاهرة العن  اللفظي بين جماهير 

األندية المتنافسة في التعبير عن 

 آرائه .

31 7.4 126 30.2 260 62.4 2.5492 63025. 

تساعد هذه الرسوم على الحشد 

واثارة الحماس المفرط ضد الفرق 

 المنافسة.

35 8.4 153 36.7 229 54.9 2.4652 64626. 

الرسوم في خلق حالة تساه  هذه 

من التوتر بين جماهير األندية 

 المتنافسة.

40 9.6 166 39.8 211 50.6 2.4101 65940. 

زيادة االحتقان والكراهية بين 

 جماهير األندية الرياضية.

59 14.1 148 35.5 210 50.4 2.3621 71777. 

تساه  هذه الرسوم في انتشار 

 األلفاظ والم لحات البذيئة.

66 15.8 145 34.8 206 49.4 2.3357 73543. 

تساه  تلك الرسوم في نشر القي  

 السلبية بين جماهير األندية.

73 17.5 144 34.5 200 48.0 2.3046 75051. 

تساه  تلك الرسوم في يثارة سخط 

الجماهير تجاه الالعبين أو 

 األجهزة الفنية واإلدارية.

46 11.0 200 48.0 171 41.0 2.2998 65693. 

تعمل هذه الرسوم على يذكاء 

روح العداء بين جماهير األندية 

 المتنافسة.

54 12.9 197 47.2 166 39.8 2.2686 67567. 

تساعد هذه الرسوم على تشويه 

 ورة األندية والمؤسسات 

 الرياضية.

82 19.7 172 41.2 163 39.1 2.1942 74238. 
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الرسللوم الرياضللية السللاخرة على ل تينيرات إلى أن جُ  تشااير نتائج الجدول السااابق   

جماهير األندية الرياضية جاءت سلبية وبمعدل مرتفع ثيا تصدر التينير الخاص بين 

الرسوم الرياضية الساخرة تسها في استفزا  جماهير األندية المتنافسة المرتبة األولى 

، بينما جاء التينير الخاص بين الرسلللللوم الرياضلللللية 2.6019بمتوسللللل  ثسلللللابي بلغ 

سا سة بمتوس  ثسابي بلغ ال شحن النفسي تجاه جماهير األندية المتناف سها في ال خرة ت

، في ثين ثل التينير الخاص بين هذه الرسللللوم تسللللها في نمو ظاهرة العنف 2.5540

اللفظي بين جماهير األندية المتنافسة في التعبير عن هرااها في المرتبة الثالثة بمتوس  

 على الحشدلتينير الخاص بين هذه الرسوم تساعد ، في ثين جاء ا2.5492ثسابي بلغ 

نارة الحماي المفرط ضللد الفرا المنافسللة في المرتبة الرابعة بمتوسلل  ثسللابي بلغ إو

ر في خلق ثالة من التوت، في ثين جاء التينير الخاص بين تلك الرسوم تسها 2.4652

في  ، 2.4101لغ بين جماهير األندية المتنافسة في المرتبة الخامسة بمتوس  ثسابي ب

ثين أند الباثثون أن تلك الرسللللللوم تؤدي إلى  يادة االثتقان والتراهية بين جماهير 

األندية الرياضلللللية محتالً المرتبة السلللللادسلللللة ضلللللمن التينيرات التي تحدنها الرسلللللوم 

، بينما 2.3621الرياضية الساخرة على جماهير األندية الرياضية بمتوس  ثسابي بلغ 

 رات في مراتب متيخرة، جاءت باقي التيني

وتعقيباً على النتااج السللابقة يمتن القول أن هذه التينيرات السلللبية التي نشللفتها نتااج   

هذا الجدول على جماهير األندية الرياضلللللية تيتي انعتاسلللللاً للمضلللللامين التي تحتويها 

الرسوم الرياضية الساخرة والتي تحمل عبارات تشتمل على ألفاظ خارجة أو عبارات 

الخاسللللللر أو عبارات تسللللللخر من الالعبين والجها  الفني،  تح  من معنويات الفريق 

وغيرها من العبارات التي تحمل معاني التعصلللب والعنف وتعز  من با روم الفرقة 

والتنافر بين جماهير األندية بدالً من إرسلللاء قواعد التسلللامح ونبذ العنف وترسللليخ قيا 

ة التي نشلللفتها الدراسللل الروم الرياضلللية بين جماهير األندية الرياضلللية، وهي النتااج

 التحليلية للرسوم الرياضية الساخرة على صفحات الفيسبوك.

أحمد عزت من ااااور الساااايد عبدالرحمن وتتفق نتااج هذا الجدول مع نتااج دراسللللة   

والتي انتهت إلى أن وسلللاال التواصلللل االجتماعي أثد الکرا الناجحة في  (64)(2020

اال التواصللللللل االجتماعي من أها أدوات التينير على الجماهير، نما أظهرت أن وسلللللل

 Young Name 2017)ثدوث التکورات في األثداث الرياضللللللية، ودراسلللللللة 

Chung)(65)  ،بين وس اال اإلع الم الجدي د نان له ا دور نبي ر في انتش ار التعص ب

 ألش تال مختلف ة م ن التعص ب الرياض ي. وممارس ة الجماهي ر

 فروض الدراسة:نتائج 

نمو ظاهرة اليوجد فروق ذات داللة يح اااااااائية بين المبحوثين حول الفرض األول: 

لرساااوم الرياضاااية السااااخرة تبعاً لالتع اااب الرياضاااي بين الجمهور جراء التعرض 

 للمتييرات الديموغرافية.
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 وينبثق من هذا الفرض عدد من الفروض الفرعية التاليةن

مو نإثصلللللللااية بين المبحونين ثول  اليوجد فروا ذات داللةالفرض الفرعي األول: 

لرسللوم الرياضللية السللاخرة لظاهرة التعصللب الرياضللي بين الجمهور جراء التعرض 

 تبعاً للمت ير النوع.

 (17جدول رل )

نمو ظاهرة التع ب الرياضي حول  -عينة الدراسة  -يوضم الفروق بين المبحوثين

 تبعاً لمتيير النوعلرسوم الرياضية الساخرة لبين الجمهور جراء التعرض 

نمو ظاهرة التع ب 

الرياضي بين الجمهور 

جراء التعرض للرسوم 

 الرياضية الساخرة

 النوع

 

المتوسط  التكرارت

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

ليمة 

 ت

درجة 

 الحرية 

مستوم 

 المعنوية

- 39894. 2.0194 258 ذكر

.284- 

415 .777 

 45592. 2.0314 159 أنثى 

 -اسللة عينة الدر -بين المبحونينتشللير بيانات الجدول السللابق إلى عدم وجود فروا    

نمو ظاهرة التعصللب الرياضللي بين الجمهور جراء التعرض للرسللوم الرياضللية ثول 

(، وهي غير دالة  عند -T() -.284السلللللللاخرة تبعاً لمت ير النوع، ثيا بلغ معامل )

 (. 777.مستوى معنوية بلغ)

مو ناليوجد فروا ذات داللة إثصللللللااية بين المبحونين ثول الفرض الفرعي الثاني: 

لرسللوم الرياضللية السللاخرة لظاهرة التعصللب الرياضللي بين الجمهور جراء التعرض 

 تبعاً لمت ير العمر.

 (18جدول رل )

نمو ظاهرة التع ب الرياضي حول  -عينة الدراسة  -يوضم الفروق بين المبحوثين

 لرسوم الرياضية الساخرة تبعاً لمتيير العمرلر جراء التعرض بين الجمهو

نمو ظاهرة 

التع ب 

الرياضي 

بين 

الجمهور 

جراء 

التعرض 

للرسوم 

الرياضية 

 الساخرة

المتوسط  التكرارت العمر

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

ليمة 

F 

درجة 

 الحرية 

مستوم 

 المعنوية

يلى ألل من  18من 

سنة.30  

347 2.0346 .40796  

1.141 

 

2 

 

.321 

يلى ألل من  30من 

سنة 45  

54 1.9444 .49208 

يلى ألل من  45من 

سنة 60  

16 2.0625 .44253 

 42108. 2.0240 417 االجمالي

 -ة عينة الدراسللل -المبحونينإلى عدم وجود فروا بين  تشاااير بيانات الجدول الساااابق 

الجمهور جراء التعرض للرسللوم الرياضللية نمو ظاهرة التعصللب الرياضللي بين ثول 

مل ) عاً لمت ير العمر، ثيا بلغ معا لة  عند F))1.141السلللللللاخرة تب (، وهي غير دا

 (.321.مستوى معنوية بلغ)
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حث   با عاً لمت ير العمر يرجع إلى أن ويرم ال عدم وجود فروا بين المبحونين تب أن 

سللنة  30إلى أقل من  18أغلب عينة الدراسللة من جمهور الشللاب من الفئة العمرية من 

وهي الفئة التي تتينر بشدة بوساال التواصل االجتماعي باإلضافة إلى أنها أنثر الفئات 

ت العمرية األخرى يتينرون بشلللدة باتجاهاتها اسلللتخداماً لها، نما أنها وغيرها من الفئا

 العمرية.   فئتهاوميولها الرياضية ب ض النظر عن 

مو ناليوجد فروا ذات داللة إثصللللللااية بين المبحونين ثول الفرض الفرعي الثالث: 

لرسللوم الرياضللية السللاخرة لظاهرة التعصللب الرياضللي بين الجمهور جراء التعرض 

 التعليمي.تبعاً لمت ير المستوى 

 (19جدول رل )

نمو ظاهرة التع ب الرياضي حول  -عينة الدراسة  -يوضم الفروق بين المبحوثين

لرسوم الرياضية الساخرة تبعاً لمتيير المستوم لبين الجمهور جراء التعرض 

 التعليمي

نمو ظاهرة 

التع ب 

الرياضي 

بين 

الجمهور 

جراء 

التعرض 

للرسوم 

الرياضية 

 الساخرة

المتوسط  التكرارت التعليميالمستوم 

 الحسابي

 

االنحراف 

 المعياري

ليمة 

F 

درجة 

 الحرية 

مستوم 

 المعنوية

  38585. 2.0994 171 طالب

3.424 

 

3 

 

 33134. 2.0357 28 مؤهل متوسط 017.

 44052. 1.9583 144 مؤهل جامعي

مؤهل فوق 

 -الجامعي)ماجستير

 دكتوراه(

74 1.9730 .46737 

 42108. 2.0240 417 االجمالي

ثول  -عينة الدراسة  -المبحونينإلى وجود فروا بين  تشير بيانات الجدول السابق   

نمو ظاهرة التعصلللللب الرياضلللللي بين الجمهور جراء التعرض للرسلللللوم الرياضلللللية 

(، وهي دالة  3.424((Fالسلللللاخرة تبعاً لمت ير المسلللللتوى التعليمي، ثيا بلغ معامل )

 .(017.مستوى معنوية بلغ)عند 

نمو ظللاهرة ثول  ويرى البللاثللا أن وجود فروا بين المبحونين عينللة الللدراسللللللللة  

التعصلللب الرياضلللي بين الجمهور جراء التعرض للرسلللوم الرياضلللية السلللاخرة تبعاً 

لمت ير المسللللللتوى التعليمي يعتس تلللينير مت ير المسللللللتوى التعليمي على تعرض 

ة، وهو ماظهر جلياً خالل الجداول السالفة الذنر سواء المبحونين لهذه الرسوم الساخر

فيما يتعلق بدوافع تعرضها لهذه الصفحات الساخرة أو من خالل تينير تلك الصفحات 

  على نمو ظاهرة التعصب الرياضي.

مو ناليوجد فروا ذات داللة إثصللللللااية بين المبحونين ثول لفرض الفرعي الراب : ا

لرسللوم الرياضللية السللاخرة لظاهرة التعصللب الرياضللي بين الجمهور جراء التعرض 

 تبعاً لمت ير نوع اإلقامة.
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 (20جدول رل )

نمو ظاهرة التع ب الرياضي حول  -عينة الدراسة  -يوضم الفروق بين المبحوثين

 لرسوم الرياضية الساخرة تبعاً لمتيير اإللامةلبين الجمهور جراء التعرض 

ظاهرة التع ب نمو 

الرياضي بين الجمهور 

جراء التعرض للرسوم 

 الرياضية الساخرة

 اإللامة

 

المتوسط  التكرارت

 الحسابي

 

االنحراف 

 المعياري

ليمة 

 ت

درجة 

 الحرية 

مستوم 

 المعنوية

1. 36634. 2.0489 184 ري  075 415 .283 

 45955. 2.0043 233 حنر 

 -ة عينة الدراسللل -المبحونينتشلللير بيانات الجدول السلللابق إلى عدم وجود فروا بين   

نمو ظاهرة التعصللب الرياضللي بين الجمهور جراء التعرض للرسللوم الرياضللية ثول 

(، وهي غير دالة  عند T()1.075الساخرة تبعاً لمت ير نوع اإلقامة، ثيا بلغ معامل )

 (. 283.مستوى معنوية بلغ)

الباثا أن عدم وجود فروا بين المبحونين تبعاً لمت ير نوع اإلقامة يرجع إلى ويرى   

المتابع لهذه الصلللفحات والمهتا بمتابعة الرياضلللة المصلللرية اليتينر بنوع  أن الجمهور

اإلنترنت وشبتات التواصل االجتماعي العديد من الفوارا  ت شبتةمحل إقامته فقد أذاب

في بوتقة واثدة اسلللللمها شلللللبتات التواصلللللل السلللللابقة، وأصلللللبح الجمهور منصلللللهر 

 االجتماعي.

مو ناليوجد فروا ذات داللة إثصااية بين المبحونين ثول الفرض الفرعي الخامس: 

لرسللوم الرياضللية السللاخرة لظاهرة التعصللب الرياضللي بين الجمهور جراء التعرض 

 الرياضي. اإلنتماءتبعاً لمت ير 

 (21جدول رل )

نمو ظاهرة التع ب الرياضي حول  -عينة الدراسة  -يوضم الفروق بين المبحوثين

 اإلنتماءلرسوم الرياضية الساخرة تبعاً لمتيير لبين الجمهور جراء التعرض 

 الرياضي

نمو ظاهرة التع ب 

الرياضي بين 

الجمهور جراء 

التعرض للرسوم 

 الرياضية الساخرة

 اإلنتماء

 الرياضي

المتوسط  التكرارت

 الحسابي

 

االنحراف 

 المعياري

ليمة 

 ت

درجة 

 الحرية 

مستوم 

 المعنوية

 . 40822. 2.0312 353 أنتمي

818 

415 .414 

 48770. 1.9844 64 ال أنتمي 

 - عينة الدراسلللة -بين المبحونينإلى عدم وجود فروا  تشاااير بيانات الجدول الساااابق

نمو ظاهرة التعصللب الرياضللي بين الجمهور جراء التعرض للرسللوم الرياضللية ثول 

ساخرة تبعاً لمت ير  .(، وهي غير دالة  818((Tالرياضي، ثيا بلغ معامل ) اإلنتماءال

 (.414.عند مستوى معنوية بلغ)
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نة عي -عدم وجود فروا المبحونينوبناًء على ماسااااابق يتحقق  اااااحة الفرض القائل 

مو ظاهرة التعصللب الرياضللي بين الجمهور جراء التعرض للرسللوم ثول ن -الدراسللة 

 .ما عدا مت ير المستوى التعليمي الرياضية الساخرة تبعاً للمت يرات الديموجرافية

نيفـاااااان لاسـاااااا  ) دراس للللللةوتختل  نتائج هذا الجدول م  النتائج التي انتهت يليها   

والتي توصل لل للت إل للي وج للود ف للروا ذات دالل للة إثصااي للة ب للن   )66()2016محمـااود

االجتماعي  ة والمس  توي التعليم  ي  المبحون ن فيم ا يتعل ق بالن وع والس ن والحال ة

وج ود ف روا ذات دالل ة إثصااي ة  وب  ن التعص  ب الرياض  ي، نما أظهرت ع  دم

  .وظاه رة التعص بب ن المبحون ن م ن ثي ا المس توي االجتماع ي 

اليوجااد فروق ذات داللااة يح ااااااااائيااة بين المبحوثين حول نوعيااة الفرض الثاااني: 

 األسااااليب التفاعلية المساااتخدمة حول مناااامين الرساااوم الرياضاااية السااااخرة تبعاً 

 للمتييرات الديموغرافية.
 وينبثق من هذا الفرض عدد من الفروض الفرعية التاليةن

د فروا ذات داللة إثصللااية بين المبحونين ثول نوعية األسللاليب اليوج الفرض الفرعي األول:

 التفاعلية المستخدمة ثول مضامين الرسوم الرياضية الساخرة تبعاً لمت ير النوع.

 (22جدول رل )

حول نوعية األساليب التفاعلية  –عينة الدراسة  -يوضم الفروق بين المبحوثين

 الساخرة تبعاً لمتيير النوعالمستخدمة نحو منامين الرسوم الرياضية 
نوعية األساليب 

التفاعلية المستخدمة 

حول منامين 

الرسوم الرياضية 

 الساخرة

 النوع

 

المتوسط  التكرارت

 الحسابي

االنحراف  

 المعياري

ليمة 

 ت

درجة 

 الحرية 

مستوم 

 المعنوية

- 74098. 2.1512 258 ذكر

.454- 

415 .799 

 70448. 2.1698 159 أنثى 

نات الجدول يا لدراسلللللللة  -إلى عدم وجود فروا بين المبحونين تشاااااااير ب نة ا ثول نوعية  -عي

األسلللاليب التفاعلية المسلللتخدمة نحو مضلللامين الرسلللوم الرياضلللية السلللاخرة تبعاً لمت ير النوع ، 

 (. 799.(، وهي غير دالة  عند مستوى معنوية بلغ)-T() -.454ثيا بلغ معامل )

اليوجد فروا ذات داللة إثصااية بين المبحونين ثول نوعية األساليب  الفرض الفرعي الثاني:

 .التفاعلية المستخدمة ثول مضامين الرسوم الرياضية الساخرة تبعاً لمت ير العمر

 (23جدول رل )

حول نوعية األساليب التفاعلية  –عينة الدراسة  -يوضم الفروق بين المبحوثين

 ضية الساخرة تبعاً لمتيير العمرالمستخدمة نحو منامين الرسوم الريا
نوعية 

األساليب 

التفاعلية 

المستخدمة 

حول منامين 

الرسوم 

الرياضية 

 الساخرة

المتوسط  التكرارت العمر

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

ليمة 

F 

درجة 

 الحرية 

مستوم 

 المعنوية

يلى ألل من  18من 

سنة.30  

347 2.1441 .71885  

.531 

 

2 

 

.588 

 45ألل من يلى  30من 

 سنة

54 2.2037 .78619 

 60يلى ألل من  45من 

 سنة

16 2.3125 .70415 

 72648. 2.1583 417 االجمالي
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 ثول -عينة الدراسللللللة  -إلى عدم وجود فروا بين المبحونينتشااااااير بيانات الجدول 

نوعية األسللاليب التفاعلية المسللتخدمة نحو مضللامين الرسللوم الرياضللية السللاخرة تبعاً 

.(، وهي غير دالة  عند مسللللللتوى معنوية 531 ) (F، ثيا بلغ معامل )العمرلمت ير 

 (. 588.بلغ)

اليوجد فروا ذات داللة إثصااية بين المبحونين ثول نوعية  الفرض الفرعي الثالث:

األسلاليب التفاعلية المسلتخدمة ثول مضلامين الرسلوم الرياضلية السلاخرة تبعاً لمت ير 

 .المستوى التعليمي

 (24جدول رل )

حول نوعية األساليب التفاعلية  –عينة الدراسة  -يوضم الفروق بين المبحوثين

 الرسوم الرياضية الساخرة تبعاً لمتيير المستوم التعليميالمستخدمة نحو منامين 

نوعية 

األساليب 

التفاعلية 

المستخدمة 

حول 

منامين 

الرسوم 

الرياضية 

 الساخرة

المتوسط  التكرارت المستوم التعليمي

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

ليمة 

F 

درجة 

 الحرية 

مستوم 

 المعنوية

  72931. 2.1228 171 طالب

.728 

 

3 

 

 71640. 2.0714 28 مؤهل متوسط 536.

 74796. 2.1667 144 مؤهل جامعي

مؤهل فوق 

 -الجامعي)ماجستير

 دكتوراه(

74 2.2568 .68368 

 72648. 2.1583 417 االجمالي

ول ث -عينة الدراسللة  -إلى عدم وجود فروا بين المبحونينالجدول هذا تشااير بيانات 

التفاعلية المسللتخدمة نحو مضللامين الرسللوم الرياضللية السللاخرة تبعاً نوعية األسللاليب 

.(، وهي غير دالة  عند مستوى F() 728لمت ير المستوى التعليمي، ثيا بلغ معامل )

 (. 536.) معنوية بلغ

اليوجد فروا ذات داللة إثصااية بين المبحونين ثول نوعية  الفرض الفرعي الراب :

دمة ثول مضلامين الرسلوم الرياضلية السلاخرة تبعاً لمت ير األسلاليب التفاعلية المسلتخ

 .نوع اإلقامة

 (25جدول رل )

حول نوعية األساليب التفاعلية  –عينة الدراسة  -يوضم الفروق بين المبحوثين

 المستخدمة نحو منامين الرسوم الرياضية الساخرة تبعاً لمتيير نوع اإللامة

نوعية األساليب 

التفاعلية المستخدمة 

حول منامين الرسوم 

 الرياضية الساخرة

 اإللامة

 

المتوسط  التكرارت

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة  ليمة ت

 الحرية 

مستوم 

 المعنوية

- 79010. 2.0978 184 ري 

1.512- 

415 .131 

 66989. 2.2060 233 حنر 
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ل ثو -عينة الدراسللللة  -إلى عدم وجود فروا بين المبحونين توضاااام بيانات الجدول  

نوعية األسللاليب التفاعلية المسللتخدمة نحو مضللامين الرسللوم الرياضللية السللاخرة تبعاً 

(، وهي غير دالة  عند مسلللللتوى -T() -1.512لمت ير نوع اإلقامة، ثيا بلغ معامل )

 (. 131.معنوية بلغ)

ية بين المبحونين ثول  الفرض الفرعي الخامس: اليوجد فروا ذات داللة إثصلللللللاا

نوعية األسللاليب التفاعلية المسللتخدمة ثول مضللامين الرسللوم الرياضللية السللاخرة تبعاً 

 الرياضي. اإلنتماءلمت ير 

 (26جدول رل )

حول نوعية األساليب التفاعلية  –عينة الدراسة  -يوضم الفروق بين المبحوثين

 ضيالريا اإلنتماءلرسوم الرياضية الساخرة تبعاً لمتيير المستخدمة نحو منامين ا

نوعية األساليب 

التفاعلية المستخدمة 

حول منامين 

الرسوم الرياضية 

 الساخرة

 اإلنتماء

 الرياضي

المتوسط  التكرارت

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة  ليمة ت

 الحرية 

مستوم 

 المعنوية

- 72938. 2.1275 353 أنتمي

2.041- 

415 .042 

 69132. 2.3281 64 ال أنتمي 

ية ثول نوع -عينة الدراسلللة  -إلى وجود فروا بين المبحونين توضااام بيانات الجدول

األسللاليب التفاعلية المسللتخدمة نحو مضللامين الرسللوم الرياضللية السللاخرة تبعاً لمت ير 

مسللللتوى (، وهي غير دالة  عند -T()-2.041، ثيا بلغ معامل ) الرياضللللي اإلنتماء

 (. 042.معنوية بلغ)

ن فروا بييمتن القول بصللللللحة قبول الفرض القاال بعدم وجود ونتيجة لما ساااااابق  

ثول نوعية األسلاليب التفاعلية المسلتخدمة نحو مضلامين  –عينة الدراسلة  -المبحونين

 .الرسوم الرياضية الساخرة تبعاً للمت يرات الديموجرافية

ية للرسوم الرياضمعدل تعرض المبحوثين ة بين عاللة ارتباطي توجدالفرض الثالث: 

 .وتأثيرها على نمو ظاهرة التع ب الرياضي الساخرة

 (27جدول رل )

ها وتأثيرللرسوم الرياضية الساخرة معدل تعرض المبحوثين يوضم العاللة بين 

 على نمو ظاهرة التع ب الرياضي

 نمو ظاهرة التع ب الرياضي تأثيرها على لرسوم الرياضية الساخرةمعدل تعرض المبحوثين ل

معامل االرتباط" 

 بيرسون"

.071 

 734. الداللة المعنوية

 417 العدد
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معللدل تعرض المبحونين عللدم وجود عالقللة ارتبللاطيللة بين  توضاااااام نتااائج الجاادول 

لغ ، ثيا بوتينيرها على نمو ظاهرة التعصللب الرياضلليللرسللوم الرياضللية السللاخرة 

 . 734.(، وهي غير دالة عند مستوى معنوية بلغ 071قيمة ارتباط بيرسون )

وم للرسللللللمعدل تعرض المبحونين عالقة ارتباطية بين ويرم الباحث أن عدم وجود   

وتينيرها على نمو ظاهرة التعصللللب الرياضللللي يرجع إلى تينير الرياضللللية السللللاخرة 

سلللللتخدامها وتصلللللفحها لهذه الصلللللفحات اتجاهاتها وميولها الرياضلللللية على معدل ا

السللاخرة، وهو ماأوضللحته الجداول الخاصللة بالفروا بين المبحونين والتي أنبتت عدم 

  وجود فروا بين المبحونين تبعاً لمت يراتها الديموجرافية.

رض معدل تعبين وجود عالقة ارتباطية عدم صحة الفرض القاال ب وبذلك يمكن القول

 .وتينيرها على نمو ظاهرة التعصب الرياضيللرسوم الرياضية الساخرة المبحونين 

  منالشة نتائج الدراسة:

 ها فيما يلينأبر توصلت الدراسة إلى عدد من النتااج تمثلت 

أظهرت نتااج الدراسلللة تصلللدر الشلللتل الذي يحتوي على ترنيب صلللور من أعمال  

إلى شللتل المرنب القصللير درامية أو سللينمااية مع إضللافة تعليق سللاخر، باإلضللافة 

من الصور، والشتل الذي يحتوي على مقکع من فيلا أو مسلسل أو اعالن أو أغنية  

مع ترنيب نل أو صلللللورة على هذا المقکع مقدمة أشلللللتال الرسلللللوم الرياضلللللية 

 الساخرة على صفحات الفيسبوك.

هورة لعبارات وجمل مش التحليلية تصدر استخدام الصفحتينأظهرت نتااج الدراسة  

لفنانين في تعليقهماعلى الرسوم الرياضية الساخرة ، واستخدام مصکلحات تهتمية 

ة واسللتخدام ألفاظ خارج، واسللتهزااية في تعليقهما على الرسللوم الرياضللية السللاخرة

مقدمة أشتال النل المصاثب للرسوم  في تعليقهما على الرسوم الرياضية الساخرة

 الرياضية الساخرة.

نشلفت نتااج الدراسلة تصلدر  السلخرية من النادي و أداء الالعبين واألجهزة الفنية  

واإلدارية ،  إظهار الفرم بفو  الفريق  ،  التقليل من شللين الفريق اآلخر، والح  

 .من معنوياته  مقدمة المعاني التي عتسها النل المصاثب للرسا الساخر

األثداث الرياضية بشتل ساخر ،    أظهرت نتااج الدراسة تصدر دوافع   معالجة 

أن هذه الرسوم تعبر عما بداخل المبحونين تجاه الفريق المنافس  ،  التسلية وقضاء 

 وقت الفراغ  مقدمة دوافع تعرض المبحونين للصفحات الرياضية الساخرة.

أنبتت نتااج الدراسلللة أن األصلللدقاء المنتمين للنادي الذي يشلللجعه المبحونين جاءوا  

ة األطراف الذين يتناقش المبحونون معها ثول مضامين الرسوم الرياضية في مقدم
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السلللللللاخرة تالها  األصلللللللدقاء بصللللللفة عامة  بينما جاءأصلللللللدقاء المبحونين في 

 المجموعات االفتراضية على الفيسبوك في المرتبة الثالثة.

أن تينيرات تعرض المبحونين للصفحات الرياضية الساخرة أظهرت نتااج الدراسة  

ءت أغلبها وفي مقدمتها تينيرات سلللللللبية، وقد ظهر ذلك في تصلللللللدر شللللللعور جا

المبحونين بالفرم بهزيمة الفرا المنافسة لفريقها مقدمة تينيرات تعرض المبحونين 

للرسوم الرياضية الساخرة وغيرها من التينيرات التي تعبر عن التعصب الرياضي 

هاجمة الحتام والالعبين والمسللللللئ مة فريق لدى المبحونين )بم لة هزي ثا ولين في 

مشللللللارنة المبحونين بالتعليق السللللللاخر على هزيمة الفرا المنافسللللللة ، المبحونين 

 لفريقها(

 -ة عينة الدراسلل -بعدم وجود فروا المبحونين ااحة الفرض القائل أنبتت الدراسللة  

بين الجمهور جراء التعرض للرسللللللوم ثول نمو ظاهرة التعصلللللللب الرياضللللللي 

.الرياضية الساخرة تبعاً للمت يرات الديموجرافية
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